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 بئاوجلا ةءبطم ىف + باهولا كلملا نوب * باتكحاا اذه عبا مت دق

 3 ديمي لايلاوشلتلا قوموا ةينيطاطسقلا قف « هيقنلا
 هللأ 0 نياسرملا كييف 0 اي 1 125 هس ن م مظعملا

 هلآ ىلعو * مطعو ارو يرسو ديع

 * هبأز ا + هامصاو

 ىلا بوسنم لك ىبعو
 #3 هبانح

 مم

 يا 0 ا 0 ذب

 7 ةلملحلا فدراعملا ةيالحت ةصخر عبط ِ

 3 د عبط هليتصخر كنسهللج ةةرراطب :فلاعم 0



 نونو

 ص ١.84 د

 نب . نوميدمت هنأ نمد انا * هقزرز ىف ههفن.نع ىذالا حرط

 انيدآ مهللا لاقو هيب ىلا ىقلا عجرف لاق

 * رعش د“
 *» ليلا  نوا هللا ناف * امون ترسةااذاع.دالو +

 * ليف لكح قدصا هللا لوؤو * رانش هع ريعلا ناقه «

 #« 2 لوقعلا ىوذ دنع قزرا ناكل“ * انزر_ وسل لوف كان 0

 نا تاّتف هيلع تنا اع ىنربخا مهدا نب معاربا لاق ىخلبلا قيقش لاق
 فيكح نلدذ 5 بالكل معا اذكه لاق تريض تءنم ناو تلكا:تقزر

 تركش تايم ذاؤ ترك نقزراذا 800

 ” رعش

 نديلا ةحار الا كنم نكحري ىلوا * اكلم شعت اهمزلاف ةءانقلا ىه

 ندكااو نطقلا ريغب اهنم حار له * اهءجاب ايندلا كلم نمل رظناو

 نع ىلع هللا ىلصو + هءاهن الب ركحذلا هلو * هاغالب هللدجلاو

 هلآ ىلعو دم انديس + هيئاجر هراوثا عماولو * ةيئابز ةرايخا عماوج

 سو هعكو

 # رعش 9
 0 هنا د! ”رورمثلا معن تكلم نانا مَ 0

 # تاك نع هلضفبو * هدوح هلالا افعو »*

 د هلثو اضداو 00

 ده 4 ريغ هوعد # ىبسع هطخ بنذم د

 2 هاك هللا محر * كاطع هلل محر د



 يا
 عدب ملهنا هل الاتف ”ئىش هبنج تدامو ةئبل :سأر تحن اذاو هننيع نباو
 ىضرلا لاق هل تكرت اي تحوم اخ“ اليد هئم هللا ةاتظعا:الا هلل ايش دحا

 كزملا دبع ا ماهشه ىلع ةنذا نب هورعدفو هلا اضيا قكحو هنق انا ان

 نقلا تسلا لاف“ هتااج هيلا اكشف

 د« رعش
 دش يندب فوس قزروه ىدلا نأ * قلخ نم فارسدالا امو.تلعدتل *«

 د ىئيدعي ل ىناتا تدي ولو د هباطت ىديعيف ةسدلا ىعبسا د6

 نعل نيف وملا نما ان لاكمذ ىقز لا يلط ق.ءاشلا ىلإ ناجحا نمت كح دقو

 ناك انف اعجار زادخلا ىلا اهدكو هتلحار بكرذ حيرخو تغلباف تظعو

 لاق سئ رق نه لجر لاف ةورع ركَذف هشارذ ىلع ماسشه قرا ليللا نم

 هيلع عب رقق راند ىلا هيلا هجو بج الف اباخ هتددرو هتهبخ ةيكح
 َمالَحيلا نيئمّوملا ريمأ علب لاو لاما: هاظعاو ةئدلاب هراد بأ لوسزا

 الك ملا قدر يللاف قس رذب ل داقلف ا مسول ودم قفلت تيك .ةلانالجو

 طوبسم قزرلاو ةءساو ضرالاف * هتحار نطب ىفامب ديز نض نا

 طوطخ ق'اكلف انعاف قش مل * ةك قانودا ردق ىئذلا نإ

 قزر بلط ىف. يف :جرخ لاق هلا هللا هوخر ثراسلا نب رشب نع“ ىحو
 هرممب رد وهءاعنل اهيف عرسلا ةبارخ ىلا:ىواف ىعاف ىتعوه انف

 طئاج ىف بوتكم رطس ىلع هانيع تعقورذا

 دك رعش 4

 »+ نيرك مورهلل زك نإعف 0 ىل فا سم ادعاَو كْسأر ىبا دبي

 *  نيوهتلا هنأش لكوتلا وخاف * اعئثاو كبرب نكوكيلع نوه .*
 جرا



 ديك 16ا/ +

 * رعش 9“
 * لصاوتلا دنع دصلا ىلايل بونذ * اهلصوي ىادتلا مانأ رفغتس *

 *هلماح ناعب ال رقوو * هلحاس لاني ال رحب قوشلا © ةتكن +

 هي ارش#
 المح هب اوان ضرالا لها لك ىلع * هتعنص ولام قاوشالا نه تاج

 ىلع لهشملا «+ لسرتلا هابمىف + لسوتلا ميهانم» ىعسملا ىباتك رخآ اذهو

 ةحئاوف نناثمو #7 2-8 هئاوف ىناعم * هدب رق دئارذو م هديفم كباوف

 زو:كح ىلء ريع * اهروس عيفرو * اهروص عيد نأ رظن نه * ذكم

 قلستو * اهنونكم انافخو * اهلونف ابابخ ىف * اهررغ زومرو * اهررد

 + اهروصق بأن معدي 0 0 * اهتناوغ حيراعم نا اهيناو حجزادم قم

 * راالا ديبدش * رصبلا ديدح ناك نم الا * اهنروس باج عقارا

 اهبرلا ىدتهد الز )ا » اهتالاكشأ لح كو اعهتار راشازيقع لح نك

 0 ند قراطت و+ هربسمسلا داقو الا ام ىدتعي الو #* هريصيلا داعب كِل

 ل نم الا يعبر ل اج ىلا * نانفالاو

 * داهسلا ا * داقرلا ليلق

 يك رعش
 3 اهلصوي زوش نا ةياع كيوي #* اهلها ريغ نم ءائسلا بط نمو.

 ةفيلحلا ءامدن نم ناك هلا قوزرم نب هللا دع نع ىكح * ةياكح 9

 ةساط ىف ةرمدك هل ةيراج تءاجخل ةالصلا هتئافف امري ركحسف ىدهلا

 ريصت مل م اذا هل تاوو انوع اروعزه هيلا هل>ر ىلع امءضوف

 قدصتو ةالصلا ىلصو ماّمذ ةرخآلا ران لع ريصت فيكف ايندلا ران ىلَع

 اموي ليضفملا هلع لحد هرميلا 2 بهذ هكحاعام عيمج



 هك 161

 3 روش 4#

 »+ ىئالس ٍييْللا نضراولا لمحت « انسحم تنكنا حيراا ميست انالأ *

 * مارغ لكح قوف ىمارغ ناو * ةبايص نيهر ىلا مهغابو *

 دع مالك عع 5 نيع هرب دج مكنه تيوادن ىيع تدمر ناف 1

 « ىبامتم رادلا كلت ىف ناك اذا * ىظلالو نانجلاب ىلا تساو *

 هيلطاف ىغلا تيلطا اذاو * هعاطلاىف هيلطاف :رعلا تبلط اذا * ةتلكن 4

 ىلاعت هللا ىضر نيملاصلا ضءب نع ىكح #* ةياكح 6 * هعانقلا ىف
 وهو ىودوعم» هدد و 0 ىلع [سلاح أناسا هيك ىأرف اريق ردح هنأ هع

 نيعج-ا مهدع ىل اعل هللا ىضر را

 ئه

 4 روش د7

 *«* اهتوقو اهروث تقراف دق * بع الف امد ىنيع كبت نا ده

 *  اهترسم ,كحدعب تدعات « . ايبا ئنشا«ةتدعارو دي

 فسوب ىقل الو 7 ةماركلا رادنم هحور> لدعح * همادنلا نم مدآ هددحو م

 دنع هبدعو او 4 ىملا هي" اؤشف ند تودعل نزد الو 3 بىملا ةيايغ َّق

 هللا مذ فدارتو * الع اناكم هل ةدايسلا ىف ةدانزلا عم اندي_س نع ىلاحترا

 * لايولا لباو هداسح رطماو * لالجلا لالظ هيلع دمو * ايشعو ةركب هيلع

 عمدلاو ن نلعب نيا رات ىلع باعلا لزب مو ني ملا فرشاو ىن ةرتكا

 2 رادقالا ةحا_س ند هلموا م ال ولو * بصق قارؤلا ةهعاس ةهصضاخصضخ

 يس ند طوساو * اوسأ 6 ىضذقا تيككل د راما ولدو + رادلا تبرقنو

 * كلؤلاو كالؤالا ردمو * كلملا كلالام ىلا لهتباو * افسك زاوخالا
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 3 ١5 د

 ظرغا و. هيلبع ءاثلا ذو هركصذ ىف بنطاق. ىلوشلا نبا دوءسلا ىبا مجذلا

 رداعلا بيع ةلازتع انفرعت سكي تنا ملكتملل دوءسلا وبا مشا لاذ كلذ ف

 فيكو.هلها عم ناك فيكو رداقلا ديع لاح ىرعال.ىنا هللاو هل رهتتماك

 نيدججا مهنع ناعت هللا ىطر هريق ىف نانا وه

 3 نوعي رالاو ةسماخلا ةفمطللا 3

 * رعَس د

 * لهو كيلا وكشا ىذلا قوذ قولا *
 * قاوشاو قانابص كيلع يحض «*

 # ىودح ران تك لل نوف تس 49 ده

 ا ىلا تيان مار و قطن 20-

 # 6 ىوتشلا قى تلا فشكو »* هنونف كل توهصو ناو قولا سال

 نم ىص فيكو * مالقالا الو ساطرتلا هدحن الو + مالكح هيصخ اف
 # َّق رغل نع مسي اذا نو #3 هد ولدسم دلامحو ** هد ودوم ؛ةوس موسر

 + هدد و 1 مرعضاو اه هدو رائم هللا عقر + ىنح قرط نم رظاذرطذ اذاو

 ام ةشَ>ولا نم هيلا وكشاو + لويذلا ةغبابس * لورملا  ةقباس ةداعسؤ

 اهلك هيرق تاعاس تناكج دقلو * ىسعم ءايض زظاو *,ىبنا ء آني مده

 فنا ده ئح + كد هل مل هرو رجس و #7 ندعي دلك هشدعو ارورس

 * قافثالا ةوال> دعب انفاذاف * انيلع تنتشتلا ددج سصئو * ايلا قاززفلا

 ىذلا ناو * عادولا ملط + عاّمجالا رون دعب اندشغو. * قارغلا: ةرارع

 * قزع أه كبح ىلع رداعل 1 ءاضتراو هراتخاو د هاضقو كالدب 5

 هنا * ىضقنا ىذلا نامزلاو * ىبطرلا تاعاس ةداعاو * قرقت ام عجو

 * لاح دعب لاح ريغمو * لاوس لك يهتم



“ ١64 > 

 نم دق سدزم لاعل هد دو هينا هدهجولتو هراضحأاب صاق لوقب م

 حلاص نب مهاوإ لا حلاص ىدمو ردعج كلذ ىل-ءفق هدي.ش

 معلا نك منقط اع 1 ردعدج لآ راسو هقرع سحو ةهئاع 3س

 هريخأق ا ىلع روعج لخدف نيئَموملا ريهأ ريغ ريخلاب ريخا تسل لا

 هيف انا م ريما ان لاق 2 0 م ترام كح

 55 تادح لا 2 4ع اني 0 ةحجن دينك 0

 ءاشعلا 5ص تَوَو ناكح نلف برو - ااعذلا هل سذدحاو معطو لد

 ىلع ليقاو عجّرساف ديشرا ىلع حلاص نا هاربا توع ريذكلا درو

 عهارإ راد أ تصردو "هله 2 اص 1 هداشر 3 َّى موللات ر هم

 هةعظاش ف 35 ىد نيت هله نإ َحاَض فقوو طاسلا ىلع سلخو

 هللا هللا لاقو حلاص كلذ دنغ حاصف ضال 0 ةتابطس نا: ىتا_لصقا

 هللا مْ لرك ىمزلن ملو 6-8 قالطد ىلسع مكحن ف نيئموملا ريمأ ْ

 َك ىلا أو تاع طع نيئموملا ريهأ أب هللا ود 7 اح 4 ئا نود نا هللا

 انمعستىوارلا لاق هدحوب لوخدلاب هل نذاف.هيلا رظالاو هيلع لوخدلا

 حلاص وب !| 26 تاوَض كالا عطعنا 3 تفك الان برعد توص

 حاص حراق ا هم ءلا لخدف اع كيرا 2 ْني:مؤملا ريمأ أب مق لاقو

 .هاربا اع موْلعْو ىرس هللا هل - ماه يا رهط نيد اهاخ- و وم تناك را

 ايظع ارورتس "اسوم 0 هنايد- تنويذلا مث ع هند كما اهدزو هدب حلاص نإ

 َه رذاو 00 "هله نت الم زاخاو

 2 أهاوا ع نم هم لصالا ىق نقر هو لو .رائاو 2 ةفطللا 35

 ىدب نين ركذ' ىلبطلا رذاقلا دبع حيشلل نا ردبلا ونا ىكح #* ةباكح
 ممشلا



 27 و 00

 « نوءبرالاو ةئلاثلا ةفيطللا وه

1 
 دبي ناجمشلا ضيق ضيفن يشن ع ومد دي اهاكي لوط؛ اوه تدمر +

 تودغ * عومدلا ضيف نامنجالا حرقو * عودهلا نويعلا ترض امل
 اهءافش تدجوف * اهءادةاسالا ىلا وكشاو * اهءاود ءابطالا دئع نبّعلا

 دادزاو + ىلق اهضرل ضرذ * ريسعالا ةياهن ىف اهأربو * ريذعتلا ةباغ ىف

 3 تيوس حبرلا باب ىل هللا حد 0-2 ل

 هللا مادا # روم“ لا تانجلا نع ردايخلا * رو طسملا بات 265 دورول

 تمادو ل ديرولاب جدولا لصتا أم + هوع* لكاسعملا جرد ْق دازو * هولع

 نَ تاو 7 ع لك 020 ىع ل امو 3 ديدخلا ىف كنس

 ةحارحو 0 تاتكناا ريم نافحالا لمر تروادف + نرخ لك ةوذه قدا

 3 رس 2#

 ه4 ءاقشو هدوج وم ةعص نم د ةهيط ق م 565 ع ول دك

 د ءاود لكنوذ ةمرلطلا ضرم د 4 اوذشو مهل انوعموولعح د

 * ببلب سال ءالعلا ضعب لاقو * دوجوم زعا * دوجلا ليق * ةتكن #

 نيب تمدق اوملا نا ىكح ة ةباكح 8# * بيبطلل هتلع فصي مل ىم
 هيلع لخد دق عو_ثدتحك نب ليرب# اذاو مانالا ضءب ىف ديشرا ىدي

 ىَعَش هناو قمر رخآ ىف هلا هريخاف حلاص نب هاربا لاح نع هلأسف

 عفر ماو ءاكحإلا ىلع ديش زا؟لذقأف ءاشتقلا ةالص الكفو ل

 ترمضحا ول َنينمُؤملا ريمااب ىكمربلا رفعج لاسقف تعفو كاوملا

 ذل مهقتل حلاص 9 ميهازربا ىلا هتهحو م ىدنهلا لهب نب لاس

 ا



 يم
 ىلا * هدوهعملا * هلضاوفو * هدودعملا هللاضف هاج نم كلذو

 دج نع هللا نسحاف * هءايفصا اهب ىل#و * هءايلوا اهداقن لازي ال

 لايقالا جرد َْق ماداو 7 هءاعب ناعما عايصالا لاطاو 3 هءأ رج هيهأ وم

 عاطإ نا # روش نساحتو #3 همركو هلضق ىلع دائعالاو 2 هءاعترا ةداعسلاو

 هراطوا لا وم نم ودب ام هيلع حّرقبو * هرايخا أبني تقو لكىف دبعلا
 د ةياكح © * ىبدت ةيح تماداه + ىدست ةيح سفنلا * ةنلكت 9#

 نيدلا رض مهشلا درو امل لاق ىلصولا داقولا دمت نيدلا س عش ميشلا ىد
 انيداح تناثطحخو ريم عماجلا ردص َّق هل بصن ةاره 2 ىزا را

 ميشلاو رعاشلا نينع نب نيدلا فرش ىناج ىلاو سلجلا كلذ ىف

 امج مهلا ماكتف * ةرمسبو نع هكيلامم هلو>و عماجلا ردص ىف نيدلا رد

 اذاو نيلخا كلذ ُق وه يجف 7 هراشإ بذعاو 3 هرايع ملي جسدا

 ف ريطت يم اهسريفب داححر رود اهءاروو عماجلا 1 ق ها

 ةرراط ثرمو مهشلا هيف ىذلا ناوبالا تلخدف تيعا نا ىلا هبناوج

 نإ ندا قرت 'عطهتف دعو ..دددع اهلا ا ىلا سانا نيب

 هل نذاف ةهيدبلا ىلع ىعملا "ىف هلاق دق اثش درو نا ىف هنذأتساو نينع

 لاذ

 * رعش #
 #« فطاخ جائج نم عل توماو * ةماج نامإلا نا_علس تعا 0

 * فئاغلا أ لم ماو مرح * ىكحامم نا ءًاقرولا أبن نم *

 ماق امل هيلا ثءبو هسل# برقو هاندا و ندلا رف معشلا اهل برطف

 ركذو هيلا انسحم امناد قبو ةريثك ريئاندو ةلمأك ةعاخ“ هتلحم نم

 داللراو" نيدلا رق عقلا ةء- نعمل لصد هلا نينع نين اللاا فربش

 بكراذا ىزآرا نبدلا رق عشلا ناكو راد ٍفللا نيثالث و كلا
 ىلأب هاهي مورا ككوإ مكيعو يق مهيف ذيل ةئاقالث هلوح ىثع

 هع ىلاع' هنأ ىضر هيلا

 ةفيطالا



 101 د

 ىلا + :هيقوش مانو * هيقوذ 3 انمىلع هن وطنه * هع رايخاو* هيبرغ

 * هينأَف اورولا رارسالاو *ةيرالا فراوعلاو. *:ه.برغلا فراعملا نم كلذ ريع

 ملا لؤا< ناك ىذلا وه ةئمدو "هل ملكك تحاص نا ريغ * هنافزءلاراث آلاو

 رداون نم هدعب فئص ان لكو باتباجلا اذهل كئاح مدقاون* بانلا اذهل
 ءانث نم سعلمو *هزاؤنا ءايض نم ستقفت#« تانانكلا شارفو * تاناكللا

 رت م4 معبصا نيذلا * ءافرظلا ءالضفلا * ءافلخلا روهظ مانا ىلا *هراثآ

 جعابمو تانالا عمهاتمىفاوكضواو * اجاجا احلم ناك ام: دعب اتاَرف ايذع ىناغملا

 اهراث 1 نوئقو# هيرامخ اهرامخا نويع تدع ا 3 اما أقرط تالالتإلا

 تارمذ + هرخاز اسهفن اطل ضايدنو * هرهاز ا هفئاكك ضانرو *' هيراس

 *: نتقث اهقةئاقح نم دئاوْزلا:تارهزو +  ىنتحناهقثادحت نم لاوقلا

 اعي-اوض نه رارسسالا بكاومو * علطت اهيحاون نم راوثالا كنأ 15

 * عاججالا دتولا [هيئابف لاك ىلعو * عابطلا ليم اهيئاعم لام ىلاو * علب

 هللو * ىاظنلا ةيذفاصلا راهنالاو * فاطقال ةيئادلا رهازالا نم انهل الل

 لئاعلا رد

 شي رمش ١
 دب نع ا هتيبش ىف هود ن نامدرا 3 دش

 كل 7

 «ي نوعب رالاو ةيناثلا ةفيطللا

 * بانملا ىباس نم * هفينملا ةيتاكحااو * هفب رشلا ةياداَحلا تدرو

 * هادعاو هن لسد تبكحو #* هالعو هواع هللا مادا * باكرا فاح

 * هلاسحاو هرمس عماوج ةعدو٠ * هانمتاف الاو هراكحللا نم سرخو
 مه ىلا 2 ريخ ىلع ةلاد * هلاثتماو هلضفت مس او ةنواح

 * هيواطم نوءذع تطحاو هتأرتف * سنالا ةرمسم لاكو * سفثلا ةيئفا

 *- هسيئامل امهذو ةيناعب الع + هيواخت نو:نكحم ىلع تعلااو



 ش0
 ةيرعلا ىلا ةيسرافلا نم هللقثو سرؤلا كله ناورش ولا ىرسكل .ةيسرافلا

 كالذو ىدهملا ةفالخ ىف 3 ريلا داش ن ىبدنل ىزاوغالا نابع ثبب هللا هع

 ىع مك كالا ت خا ونا نب لهس دي نقوم. فاسو نسل سجوخ ةنس ىف

 نال 2 لمقر ال ذعشزلاو ئذزوملا ريزو روكذملا ىكمربلا دلاخ نبا

 نوزاكهان لهس فنض دقو رايند:فلا,كلذ د هزاجا هما نسح

 ةئمدو ن1 ناك هيف ضراعب هرذعو لف اننا 0 اءاتك نومأيلل

 فوسليفلا ادب عضو دق ىسرافلا هاش نب ىلع لاو هلاثماو هيا ونا ىف

 نسلأ ىلع هلءجو روكذملا ةئهدو "هليل كاتك نذل قلل او كلي كل (عرسفلا

 * اهذويعو اهئساحمو * اهتوتفو ةمكعلل اهبازنت رويطلاو شوحولاو متاهإلا

 * ماهطلا ءاسغالل و * ماوعلا نم ىدقالا: هضرؤل ةنايصو

 * روش 4# '

 د باوضلاب لوا مح رصتلا نه * يص حيوات ىوهلا لها ىأر د

 ند ا راوشالا "اضع اكس تروكت نا ةانيوق راحل دنع قاف

 الو * حرسسم ىفراعملا ضايغ ىف هل ام * ىهالملا اهالتو * ىهانملاب ىهابت

 تاضدلا عججاو * هتاجا ىلإ ءايكشلا ع رس دقو * حاسم فراوعلا ضارر

 ىف اوفاطو ٍءامي ىلا نم ةعاج هتاهاضم ىلا _نهذ دق و ** هتاصا ىلع

 !9 راق < ناسلعا تاذل انه تميكخ اور و < نإكفا تاولع يلق

 تلصو يح اهشاوز دق ْق رباجيا اورماسو * اهداوف ديص ىف رئاقدلا

 لئاَقلا رد هلو * راصيالاو ىدنالا ىلوا + رايخالا ءايكشلا نم ائيلا

 3 روش 7

 *. مدنتلا لبو تالا تيؤش ىرمعل هع ةَتاَص تيك ؛اهاكبم لبق ؤولق

 + مدقتيال لضفلا تاتذ اهاكب * ىبلا ىل عهد ىلبق تكب نكلو *

 5 ماركلا هال كيلا. ل بايلالا كاوا :ىم: هعانج# تناف ١! اذه ىف فئص

 تاراكح ىلع ةيوتحم * ءيفاش المو »+ «فاو مص ماظعلا ءانطفلاو

0 



 د 144 ع

 * هافاصملا بجوت * هارادملا < ةتكحن ا“ + بئاغ بابلالاو لوّعلاب

 عيج ىف هلوباتب ىفاطي ناك ناورشولا تام امل هلا ىكح © ةياكح
 هيلع هل هحالو ىف دح دج و [3 قدح انياع هل نم دائم ىدانو دكا

 0 هارد

 نوءعبرالاو ةيداحلا ةمطللا 0

 »+ ةنالوو هثدوبع قر ند لع وهام 3 هناثو هئاعدب مدخن ديعلأ

 هترطذو * ىشي نااهب نمأب ىلا هتداعسو * قئولا هتورعوه ىذلا
 * ميلسلا هبلقو « اهيلا الا هلامآ هجوتت ال ىلا هتلبقو * اهيلع رطف تلا

 اعاو هنح 0 ىسا دعاو 3 ةتلا لجان م كالذي هل 27 ميوهلا هّندو

 + ىعسالا هباتج 71 ةزطانءاهقألا و ةداعس ايف * .د رخل در يللا ل
 ا 37 هلماش ب ةداحيلاو + سو هنأب ةمدخل ىزرعشلا لاَ ند زوف أو

 ديعلا نع بود ةيدويعلا هذه لماحو اوع*و ةعقر هللا هداز #3 هل زان هيلا

 ةقن هللاو وهو * ُهاهئاو هلل نعرقلا ندهن ىذلا * ُهلالو لاح حرمش ىف
 4 هرمس مك نه 25 د «* نيِع الو هتداهش ىف فرح ال * نيمأ

 #3 هلأ مب أ

 3 رعش 27

 مواكم شادفلا راي قيع رماد« مارك ىذ نهنع الااركلا عدوت ال

 ىلا ميكمحلا هيوزرب ثعب امل هنا ناورسشونا نع ىكح د ةباكح 9“

 رد 0 انأر 8 نيس وح لاملا م ءالمحا هيمدو ”ةليلك خاسننال دئهلا

 ١ 0 مهلا 5 لهأو * * ءامي 45 فاه 2 دقو راند 2 هرسنع

 رانبد فلا ةئا_عسخ هل لذ دقو قطاملا نود نم لوا وه وطسرا ْن 1

 هلاق ميكمملا هيوزرب اماو راند فلا نيرشعو ةئام هزنس لك هيلع ا

 نا 8 :هلا ن كا "لامع :هلا كرات تك هنمدو ليلك باتكح عب را اك



 دي +١1

 هرظاح افاعو + عيطتسم ريغ هضورفب مايقلابنأك ناو * عيطم 1

 * هدادوو ديعلا ءالو ىف اللخ مهوتن نا *«داك تلا عيدبلا ةهيهتو * داؤولا

 * طاسنالا نم عونل وه اْمأ بعتلا اذه لءلو * هداقتعا صئو هند ءالوو

 اه ريغب * ني ا صن دقو * طاحاو مع دق كللدب مركلا - الاو

 ناسنالا © ةتكن 86 * داقتنالا طقس * داقتعالا خد اذاو * نانجلا ىف

 * رعش 3“
 * اديقت اديق ناسحالا دجو نمو * ةيحم كارذ ىف ىسفن تديقو *

 هتحايس ىف لادءالا ضعب قل هنا ءارققلا ضعب نع ىك- ا ةراكح

 ةالولا ْق لاودالا ةاكك جف نم ةيلعو هيف سانلا اكمل 9 حهحذب ذخاق

 ديسلا نيب لخدت ال ىلاعت هللا دابعو كلل اع لاف لدبلا بضغف اناعراو

 هديعرو للاولا نيب لخو ءايشالا هذه نع ضرعاو كسفنب لغتشا هددبعو
 دس يوصي د

 3ك :« نوعبرالا ةفطللا 3 12

8 

 هه ووسس سس سا

 * هيضار هنع مانالا تلاز الو رخاسؤلا تائملا ةداعس ىلاعت هللا مادا

 3 ةداكسلاف 7 ةهرعاس هد ع هداعسلاو 3 ةيضأ امو ةيلاطم ه سلب رادقالاو

 ىهذو ضرالا لبقب ديعلا * ةيعارو ةيعرتسم ىلاعت هللا فاطلاو * هيعاز

 فقوتسل 0 هماظنو عيدبلا هرمنو 3* ةمالكح ند باتك ىلع فقو هنا

 نزلو * رظاوتلاو عامسالا هيلع دساحتو * رئاصيلا ريحو راصيالا

 وهو هردق 0 ءانثلا ليوط دوعلو 7 ماشا فصا ولا ةههعصو نع

 هنرطاو * قاعملا ناءيلف اذه ىلثل لاقو * قاثلاب هذوءعذ * سصاقتملا

 لاك بذعو 2 هورب لول رحم نيد هذ ددزندو َّ ةروريو هيق هركف

 هيلو * بهات تا نوما دقع ىف هرثن ىذلا همالك رد هللذ * هنورب

 نوتبا



 هي ١11

 ماقم ىف تلخد لاق ىبرع نب دهم نيدلا ىبم حشلا ىد د4 ةياكد ب

 برغملا دال رفاسم اناو ةئام_-هخو نيعبسو عبس ةنس نم مرحنا ىف ةيرغلا
 هرأ تاكو :دح ولا نم ترو عيوترفاظ اذ هسق ددا مل ذأ امي 2 تهتذ

 سهملا تيلضف #3 ىلا بلاطتو 3 ىقسناؤم ىجا 3 2ع لوف هءارفسو

 ىسناود وه 0 ىد 3 ريمالا تا لشد تازبو لالا ق3

 ىفناعف اجرف هدنع ذجا ىنع هيلا تضهتف صخ# لط ىل حال ذا

 ىلا هللا ءثعب هحور ىل تدس# دق ىلسلا نج.رلا دبع ونا وه اذاف هالمأتق
 انأف كيف هسقو تضيف هو لاعو ماعملا ايس 3 كارا هأ تلقف هجر

 بي رغلا لاقذ سد الا مدعو كيسي قشسحو هل تركحص نو حربا 0 هسق

 ماسعملا اذه َّق لوصملاب ةيهلالا ةيائعلا كل تومش زا دعاو شد واسد

 ريضألا نووح ناوي نا انيهالضصة راو لل ا
 هدنع هللا دهش ام عم هلاح هيلع ىن وم ركنا دقو عاقملا اذه ىف كيحاص

 هيرود ىوس دا رااهو ديم ىرح م هيلع ركحا اذ 2و هلا دعب

 صحخ ل ةريغلا ناكطرف كلذ ّق هءقوأ 00 ا هتروص ىلع 5 ني

 دل[ ل دل هللا دعا دق ناكص هاف ا ريص ولو هلسر اهب ىلاعت هللا

 هيلع مدل ىلع اهرك اهلكو مالسلا هياع ىسوأ ترد اهاكح

 ماليسلا
 ع ا ا

 يان ناثلاف ةعساقلا ةفلعالا وي
7 3 3 

 نام فيس ف

 رار علا لص فيكل# مير كلا تانجلا نم * ميس ١ باتكلا لصو

 لولا نع دكار سلا كريتلاو قمأ لا كرادتو + هحمبااو

 * ريصقتلا ديءلا ىلا ءالولا ف بسنو * ىدهللا قدصي داؤؤلا هل دهم و

 هللاو ىنيكحإ # ريسنلاب الا هن د وه قوهح ن "هم 535 مل هنأ و عام



 0 ل

 يدم
 ىتغلا ىف نوراق تيواس دق كنا به *

 5 رمعلا ىف نايعل مث احوت دول 5

 - لانه ولد دقوا ناك هلا تلئاو +

 د ريغلا ىلإ عيت راصص دقو ىلا د

 توقايلا ن 2 اكول ىهك نق ارز نت تلو د نأ مع ىكح #* ةباكح

 نب فلا تفع هك ,اويكف مكحالا 52 ريق ىلع رجالا

 0| ارد ني مو ةعيبطلا ريم تلعو .رععلا يعقللاور هزار و

 ةرملا يدل 21+ ءانش الو ماود ال هلا تاق ىلعالا 5-5 لا ثدعغض#و

 نيةلاخلا هللا كراتف * ءاب ريكلاو
00007 

 34 نوتالثأا ىاةكالا ةفضللا ©

 * "هليخا هلضاوذو * هليزإلا نافع متمااو ءانال ومالالدا سنا يز

 ةرطسم ىقراوعلا ررغو هرطاخن رك نم ةركتسم ىراعملا ررد تلاز الو

 + عووعتملا ناطةسملا هوانث هلي "ةلا "يه هند لبن كرامملا هلمانا بحن#نم

 * هركذب هكولمم لهم ىلوملا لاز امو * ع وفرملا باس" اعد لاصب هلباتف

 ىف * 251 ناز 3 <" ىلا دن هس كلاعب ايوا ع نم هلاش عفريو

 *هربو هلضفب هقوسأو + هرهجو ةرمدنئ < هدا هتاولخو * ديكس هناولخ

 * هنالو صلاخو * هاعد 0 ىلع « هلأ ون روذوو * هلالز دورو :م

 ضردت * ناطاسلا لذا ند #* ةتكن # + هناهتلا نسحو * هناي 1ك رو

 * ناوهلل
 رش #

 « باحمالا نم ةلدرخ نو 0 « نكي ىل كلدع لثم كبح ناك

 * بايلالا ىلوا نم كقوقب دحا * 0 مل كبع لثم كارعغ 0 0

 ةباكد



 / اي ١18 غي

 #4 كقيدص هيلع رهظت الف * كودع نع اك

 6# رعش 3“
 0 هرم فلا كوبدص رذحاو * هرم كودع رذ_دا 0

 #* هرضملاب زلعا ننا ككححذ قيدصلا ردهامرلف *

 قايضتلا تواوانا ترفاس دز ىذتخاولا دبع لات 384 ةلاقش

 بطح هسأر ىلع لجرب نحت اذا ماشلا قيرط ىف ريش نحن اميبف
 ءا_ساا ىلا ههجوب راشاو اذه لوقت ىلثملأ لاق كبر نم ىلجر اب هل تاق

 اج "اهحارأ ذل مث يهذوه اذاف ابهذ بطحلا اذه لو> ىهلا لاقو

 مث الوا ناك امابطح راصف ناك م ايط> هدر مهللا لاقف ممن انلق

 له هل تاقف د>اولا دى-ه.ءلاق عفن مهماع نأف نيفراعلا اولس لأ

 دشأا لسع ةيق ماج ان انيدبا نيب اداه هدب ناك ماصعطلا نم ؟ىش كعم

 0 .دلاوق الك ندد كسلا نه اخر كيطاَو - اًضايس

 قفراعب نسل لاذ ءاينعتف :ةييل حا انأرءاخ انلكاف لح ناشي انا

 مهنع هللا ىضر تاب الا نم بحه نم

 « نوثالثلاو ةعباسلا ةفيطللا 9

 ةدايس رون عطسو * رخافلا بانجلا ةرط نم ءالعلا ةداعس محص علط دق

 * اهروس ىلتن هللاضف تلاز ال * رهازلا ناكحزا ةرغ نم ءالضفلا

 ةيتثالاو + هباحسلا ةااصلا ةيعدالاب + اهروصو اهراثآ لقت هلضاوفو
 بلس الو * هتدام دج ءارققلا نع هللا عطق الو * ةياطتسملا ةَحتاقلا

 بهار علل حا ايدس ١ ضعب لاك 4 0 د * هر ذ اعس سناك ءامعضلا

 * توب اهناب سنا للعو * توببلا ماو * توقلا لك ىل لاقف ئظع

 * توعال ىذلا ىلا ىدب ني ىوقولا و

)10 



 د +9 ١44
 قو سد رب ةقان اهذ ْق ةيح اذاو مونلا نوعا دقو ةهطقح ئانيبس ْق

 سيق دبع نب سماع جيرخ لاق قتارادلا ناهلسو با ىدو هلع اهب حورت

 ةالصلا هب أضوتن ءآم انهزم بص ءاشاذا ةوكحر هءمو ماشلا ىلا

 هللا ء ايلوا نم ايلو نا ىكح يفايلا لاق هيرشي انبل اهنم بص ءاش اذاو

 )5 ةكرشلا ىف سب فاه ملا ىلا كلب بح راتلا ىلا, جاطتحاا لاقت
 قراف لاَ كدحا فيك بر ١ هل تاعو مالا َّى ىر تلو ديزي وبا لاقو

 لايعتو كيف
 7 ةييسي تتش صي٠+يس72 مست

 31 : ِ لصاللا قرخ ازا ةصقا نوثالثلاو هسماخلا هقطالا 0
 ا ها لا

 ةقئاس ةفاللت ق« باطتسملا ءانفلا ىذ * .تانطا ءاق ىناحفت هللا مادا

 *راشالا ةمض ةيفاعو + راوثالا

 6 رعش د“
 37 اهل 3 قائشا ىريغ ىدل س دلو دج اهلاك دح قاوشالا تزواد امل

 * قاوتشالا نم مياوجلا تدعر دق * قارفلاب بيغت ذم هنا هللا دهشو

 * قاوشالا قور تقلأتو

 « نوثالثلاو هسداسلا هفطالا
 تشل تي ل

 معد كللف ىلا ةسحلا صلاخو * دادولا قدص نم ىديس هفصو م

 0 ابيكا. ةدايونعل هك ىلق همم كك هفصو كاذ * داوذلا

 انك أو * هدلهاش بواعلاو + تاسللا هداهش نم لدعا وه ىذلا

 لوسر بلتلا ىلا بلتلا سو هيلع هللا ىلص لأ اي * ةدعابتم انه داسجالا

 فيطلب * هناوخا برك جرفيو * هبادآ قيناب* هبابحا مقس ىئشت هتروز
 تنكام## ةتكنإ## * هدباوذ ليزجو + هداوع ليجج هل هللا فعاض * كاين

 هاك



 د 11“ د

 ناو قوش امو * نا_طو ةلذكح ةسارح ىف * ناوآلا فوت> نذو

 سل * هحترام تءو: * هغالا ثءاىأ* دا تزحو * دهجلا تةرفتسا

 اهيذ ترمصتخا قنكلو + دودحم الو نعوتسف الو * دودعم الور وضع

 * تركذ اه ىلع ترصتقاو * ترطس

 6# رعشا
 * ريصق تاتككتلا ناب ىلات دع د ليوط دحم تافص نم عنداف #*

 لاكو * هتريصب نهذ ءافصو * هتريرس مهف ءاكذ نم ملا لك نقلا

 * نايسنلا بئاحم انرطتسأ فيك* هموهذ جازم لادتعاو * همولع ةوتف

 + ةرخافلا هقالخا اتضاحو +.نامزلا اذه نم + ناركفلا تقال ا

 بادب عفاتلاو * لامهالاو نايسآلاب هتدارا لاش نم * ةرهاطلا هعهشو
 مهةدصأو * اناشحا مهنس>أو * انافرع سانلا مركا نم هناف * لافغالا

 كرف * واد هءاوه ناك نم 3 ا 00 « ادو مهظفحاو * اد هع

 هاوه كلم نم لاق. :كلملا.نمءامكللا ضءبل ليقو .* هؤاود ءاوُه

 3 روش 7

 دع: قياقلتم باي>الا عم طايل مس * ىوه هيف باقللاق ضرالا بيطاو *

 ةزيقسلا تركنا لاق هلا ىطساؤلا .نارع نبا نع ىكح #* ةباكحا 9#
 ٌتحاصُم ةيرص هللا كالث ف تدلو دقو يول لع قارا

 اذاف ىبسار تغفرف ابلاح نيرتاع وأ تلمذ شطعلا ءاننا ا

 توهان نم زوك اهيذو بهذ نم '"هلسلس هدب ىفو سلاج ءاوهلا ىف لجر
 ؤهااذاق هم اننترتشق-ز وكككاا تذخاف برشا كاه لام رجا

 تننا.ق» هلل تأ“ لششملا نم-ىلحاو ملشلا نع. دونا وأ ”كتسلملا لع كليات
 لاف اذه ىلا تاصو مب هل تملتؤ كالوا دع لاسهف هللا كيج

 هرا إف نع باغ مث ئرت اك ءاوهلا ىلع ىسلخاف هناضرما ىاوج تنكر
 هَسأرف هذع هللا ىر مهدا نب مهاربا ىلع تفرشا ءارعذلا صعب لاو



 د ١1 د3

 و د 1 ا 0 َق كلذ 3 ناحكحص 6 . 0

 2 لعد لام 0 0 1 الا مظعلا انك ا اق لق

 تقف كرا اك 00 ع 0 نيتعكر كك مع ا ىعد تقف كلتف ٠ ند

 وخلل نع 2 لاف هللا ول ا ة:لع 00 <00 002 ماد

 5 داو ىيبا 0 ا - ىنوص تعقر 5 لاق 08 فشكيو 0 اذا

 تاعق هلةءعو هلارو نم ء:ءطق 2 هدِس و ىداولا ن ظد هحرخ دق سراقب

 10 اذا رطضلملا بو ف 6-1 انا لاق يو نم 2 هللا كفا "هل

 يتكلم | هيزح همس

 بي نونالثلاو ةعبارلا ةفيطللا و

 ا
 5 مكيلا ىقوشب ىبتك مكب تثعب * اًقو_شت ىم ند مل مكبتك اذا دع

 * مكيلع مالسلا ىدنها ىنأ ىوس * ايدتك رزق ف هعاو الو

 ل ذل ىواتلا ىف ىلاسع تلك ثقلت دحح وو( قوش مكل "ىدلا*

 ىلعل دحا الو * كراع ىنع دعبو * مكرابخا ىع تعطقتا الو

 نيتيباا نده نيبلا ةرار> نم تدشنا * مكنع اضوعالو * ركِئم ادب

4 
 + 4 نظاملا لياول ١ ضيف ضيف * قلم نم عمدلاو 5 تدياك 9

 * .نيئرطان لع اهلا هدام نم * ىرح ايم توؤشا دعل حلا 1ع

 تابايصو * ارث قاوشإو * 2 دبكو * ىربع ْنيع ىلع هرداص روطس

 اهلل ةداسلا رف ةزاطو + ةفاج سلا نفسة رم ىلإ تا رتنو اهنش دما

 هتداعس ماداو * هدر اهمو>رو * هقزمشم اهمود ةلود قب لاك عادلا

 ١ ناما ىف + ئامذلا ةذو اسد ند هلوحو * وغلاب هتدانز صخو * وععلاب

0 



 ه6 ١1١ د“

 *«رشو
 0 ىسالاو ةيايصلا فصو اذا ىريغ -

 * هباتكح روط.. هقوشت تصحا *«

 * .ءةوش ةريككح صح مل ىذلا اناو *

 #« هنانط+خ لوطو هتعوا طر نم *

 نال. + هريصخو. هلبوط فص وب ترنحن و * هريشكىمليلق نكذ نإ
 هسفن فلكملا لثك ناكو * هديدعت سمح مل + .ديد# .دصق اذا ىلثم

 * لام الا لوط هكردب الاه كلذو * لابملا نزو ةفرعمو * لامرلا,ءاصحا

 + قالتلا نيح ىلا هثب ترخاف * لاو>الا نم لاح هتميةح ىلع فقو الو

 * رش
 دل_مثلا مكنديو ىئدب أه عصمجو 5 مراد ىدو انند رهدبلا ىبع

 ىلبي امو ىناظع ىلإ ىوجرحو * مكحإلا مارغلا يرابت وكشاف
 ماع لز ملاع لذ اذا #* ةتكن 9«

 د روش 2#

 * لطاب كهحو امح ىعدت كو * رهاسظ كرماو ئوليلا ربست كو *

 رتلا تيكر لاق هنا نيا _صلا ضعب نع يجفايلا ىح * ةياكح

 بكحرااو ليللاب ماذ نطيلا "هلع هب لجر ىناج ىلا ناكو ةيفس ىف

 ءوض وال هيلع ساحب لا ىلع دعق الد هديب توافق رسل

 « ىقراملا قرفخو

 ر

 سلا هل“تلك“ ىتاح ىلا: لكؤاتاا0ا (او'رانكلا خرجت نبت ا
 كتدق تناك فيك قثدح تاةف ىلب لاةف رحلا ىف تعقو دق

 هب ملعب مل ماي سانلاو تعجرف رجلا ىلا هب تمرف ةجوم هتبرض

 مظع رااط ىتءاج يح هرارق ىلا غالبا مل رهعلا ف تءقو امل لاف ىدعب
 راس دقو بكحرزلا ىلا رظنو ءاملا نم ىنلاشو ىلجر نيب هيقر لخداف

 دا ىلع هراقئم مصاو ََ ىكّكرذملا مدعم ىلع ىعصو كح 2 راطفق



 «نلاج
 رش ظ

 انغلا هء دصخ ال كوِشلا عرزب نم * هتوادع رذحاف ا ءرما تل اذا

 ع 2ك بطقلا وهو ثوغلا ا نكات صعب 0 د ةراكح د

 8 ىف للا ورأي حلاو بهتذ :. 0 '*هغ ىلع 0 هرسثع سه

 ف احا م خا لا لامو ىذع ل ل تاو بهذ ن ٠م لسالس ءاوهلا

 ناو لاه لعقل كيلا هؤودسا نإ ل 1 ول تلق هيلا تيعتشأ

 هللا ىطرت * ىلا ا دبع نب لوا باطملا اذه مساو لأق ةرانرلا باو

 ديعلا لغتْسا اذا هنع هللا ىضر ىرتستلا هللا دبع نب لهس لاقت هن كاعت

 ىلع ملكتيف ةكئالملا نم ,كلم رجحت بابسالا نم بيسوا ةدايعب ىلولا

 دلع لاعت هللا ءضيو كلما. وغو لوما كلذ هنا سانلا مي 2 ميش
 0 ا مس

 هي نوثالثلاو ةثلاثلا ةفطللا

 ير يحس

 د روش

 ىمعت اهوشح ةءوامم ةمركم * ةفيعص ىلا ىدها نم ىاسعم

 ايدك © ناك يذلا _قوشلا ام دارو د داما نك ىذلا لوسلا ايهم تلح

 ىف تناكف * ارودنم ايدا هاباطع ريصو * اروشْيم ايش واناديه لع نم نا
 تاج تلاماف * اموظنم ارد سايقلا ىفو * اموؤرع اطخ ساطرتلا

 بها ا ىنسل * اهيلع بولقلا تايح تطقاستو * اهيلا سوفنلا

 ريللا الا وه لهو + بهانملا رك بئارملا عيفر ١ بئاغرلا ليزج

 * همدق تاكربب ضرالا ىلاعت هللا دعسا + ردلا نبا ردلاو * ريخلا نبا

 ا 0 الملا دل لل واع | ماداو رج فت يوعشلا يدل اب راو
 ددعلا ةيكون*  هلصتم نامزلا ميك تقاد.اهم + ةرج لاو اندللا ىبهترملا

 هنم ركذا اًماو * ناكملا اذه ريغ عضوم هركذاذ قوشلا اماو * "هل صقتم

 * ناكمالا بسجل * ةيعش

 روش



 ديك 141 دو“

 ند أدب زتسم »# مناغلا ءاسلاو :رييخلا تتاور ءاضقو 7 حاصلا ءاعذلا

 ند اي ةتكن # * هلالجا و هدحم فعاضتو * هلابقا و هدعس مام ىلاعت هللا
 * هلتاود تلاز * هتافغ تلاط

 دبي 11 كفل 1 نجا اولا 2 ا ددص رع عايضم ىأَوا دنجاعو ا

 لاو تلا 22 د ىكر 0 57 هللا كيع 3 ليس نع يح 3 ةباكح 0

 ليوو هدوف ةحورطم مالسلا هيلع حول ةئيفس تأرو قاف ليح كلا - 0

 لاسةف ىفاق ليج ىلا تغلب له هنع ىلاعت هللا ىضر ىباطسلا ديزي ىال

 ىدو نيع ليجو داص لبجو ىفاآك لبج لب * بيب رق هرما ىفاق لبج
 ليحو انعطماخ هل ريع مك ليد ضرا لك لوح ايئدلا ةطري لايح

 هنع ىلاعت هللا ىضر ىلذاشثلا نسحلا ىبال ل_ وو ضرالا هذهد طيحم ىأق

 داض كو مع لاَ فاق لب> تدأر له
 يريح ا سيري حس

 3 نوت الثلاو ”هشاثلا ”هقيطللا 0

 ةلايقا 91و هند اع . هللا مادا : 5207 نم * باتكلا في 0

 * روطاسم ضوزا ىل ندع + ىنايملا عفر * ىتاعملا عيدي وهو * هتدايمو
 لو اع رونا زا0153 6 رهزا وا رانلاك طق * رودنم ىشولاو

 قراعا ام'اماذ * اَذِيع هيلا قوشلا ناك ابو "المو * اديعب ناك سنا لكوأذ

 لمصفعو## اهيل ف معثوم وه ىلا * ةيلجلا هلضاوفو * ةيلعلا هلئاضف نم

 ذيذل هللا مادا + ءانثلاو دجلا تاؤو * ءاعدلا حلاصب لبوتذ * اهنا

 + نكاوكلا قورش قرشا ىذلا * لاونااب هناك ددجو * لالزاب هباط

 قازوالا تئاط نع * "قاف الات هركذ راسو“ * تئاصتلا ا

 رشلا لعشر و * ركشلا بلطيو * ربلا عني نم سانلا لهجا #* ةتكن 24

 ريذلا عقوتي



 د 11 وي

 ءاج راهنلا رخآ ىف ناك اذا ىح اًءيش سدرلا هل لقب يف راط مث هيلكب
 لأسي نذلا موقلا نم انا اه لجرلا هل لاف ءاءدلا هلاسو سئرلا هيلا

 لاق «تتمو تكيلع ف 0 ةدحرايلا كَم أد سيئرا لا هذ ءاعدلا مهذم

 كومار ويدحلو رخل يق :تدحو الل قكلو كنيط,اك نعال سلة

 زيزعلا ريدقت كلذ تلدذ ديفت ال مكب 58 هانا: نا: تلعوا كوالا كتم

 0 ضبق دق ران ءالا 00 : هردقو ىلاعت هللا ءاضول [سسم ممل اك

 تكول ىناخدا نا ىلا ركلا مو لع نلجو خجاؤمالا نيب نع قئاقاو
 لوقاو رباطلا ىلا عنطتا تيقبو ىلاعت هللا عنص نم تبحمتت 211

 ىناحي يبس ىلاعت هللا هلعج ىذلا رئاطلا اذه نوكحب نم ىرعش تيلان

 كلوا قدا قل ئىرانصلا' ىلعا ؟:مهزاعتم راطلا اذحه دك ىايحاو

 اكمل كلذ" عما ناك تيفي هيو ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ كتلك انا

 عا ىلاعت هللاو ملعلا زيزعلا ريدقت كللذ
 دس | دسك هس يي ل هب يوجبصبصخسل

 سي نوت الثلاو هكا :

 * روش 27

 « ىيذؤت كيذَوت ةضراع لكو * لصتمو حجوزم كحورب جور *«

 ار و1 ةلوود ق + رطاملا ناعسلا ليااوب رداو * نظاعلا نانا هنزاا لطا

 تانآ تشكو *,قازوالا تاي تيدها اه *  ةرخآف "اهرودصو * ةرهاب
 * هدو>و راهزا تحافو * هدوهدن راذأ تحال ىذلا هقوش نم * قاوشالا

 اهفطاوع سارع ىلا * ”هيرذقلا هترطو * ”هيروثلا هترغ ةدهاشم ىلا

 فاوطلا ىف ريصعتلا نع رذتءبو * هليلج هل رج اهفطاعم سئافنو * "هليج

 راهزا ءانتجاو * ميرالا هرسثنن لبق ىلا هجوتلا و + عملا هرششب ةبعكي

 راثاب + هاش راح نم هساوف رارسا ءانتقاو * هيناعم.َقئاَمْش نم هطارق
 فئاظو ادا ىلع مزالم كللذ عم وهو * فيفطلاب ةعانتلاو * فيلا

 ءاعدلا



 ١» ا0/ «

 *مهتالز ىف مهتمدخ نع مقصلا * مالغعلا ءانعلا بهاذمو * ماركلا ةداسلا
 ءةمذدق تناناو * هتهدخ تلاط نو اهم ال + مهتالفغ ىلع مهتنناعم ةلرتو *

 َْق مظنو 3 0 صواحلاو افلا 3 مك جعو نر هاد مهئانشب تناسُسو

 هرداوبو 7 هرايكح نع ءاضعغالا تحج وتسأ 3 6 هالاولاو ةدداضملا

 م 7 تدالا نت ند رهطاو ب رذغل ال ل 0 فركف # هياط

 ىو هن 0 ردغلو #3 ةثناوت كد نا 8 بئاتلا ءا د لهذ * رهطظل

 هناسحا لوعشو * هلضذ روقو نم ىلوخأللاو * هب وويع ركذت الو » هنونذ

 *ةإ ماعف ىناماعيو 3” هك و هريخو هووروم روس "نع ىكحرت نا »* هز وطو

 3 روش 4#

 * ىماأ تءيذ دعو 5 دق اه د« مكدنع بحلا ىف نلارنف نآك نا +

 سقتلاب رؤقلا حا صعب لاَ 7 ةسن عار هن هيدا 5 0 د 2 0

 مت رااب ال * ةيلاعلا مهه)ا/ فرسشلا ليقو * لاوخالاو ماع الاب ال + لاعالاو

 * ”ةئلاعلا

 « نيثحو همادخ

 هي رعش 7
 * "تيم ازرهو ىن تيل كاد * تمارا ساع ياا |

 #«# تسب كاَذل سلف ةهمدهو + اءيقر ان هيب كن نمو #*

 ةئس ةكع ىشحو نب مركلا دبع ىتربخا ىبرعلا نبا لاو # ةياك-
 طسو ىف ىرجت نحن اهب رعلا تبكصر ىل لاق ةئاهتتو نيعست و عست
 ءاضق ديرب ماق دق ةعاتبا نم صخشب اذاو بكرملا لها مان دقو ردلا
 ملو سد رلا تكسف جاومالا هتذخاف رحيلا ىف عقوف هلجر تقلزف ةجاحلا
 لك هاب ندراولالا بكرملا سير رعش اه ةبيط حرلا تناكو ملكت

 بكررملا ىلا لصو الك ريبك رباط هتيعكصو يكرملا لخذ حت ءاملا هجو
 هنأك لجرلا كلذ نذا ىلا هزاقتم مدق مث ىراصلا ىلع دعقو رئاظلا راط

)١( 



 2 ا

 6 رعش ل“
 برجالا داك فللخ ىف تيّقبو * مهفانكا ىف شاعب نيذلا بهذ +

 نه تدرو هنع هللا ىضر رارخلا ساسعلا ونا ممل لاق *ئ ةباكح 00

 لئاكس لاس هلا تسلح الف ىمرملا سابعلا ىبا عتشلا ىلع ةجاسيشلا
 ا ميشلا تدهاشف حورلا ما لضفا لقعلا ىديس اءلاَقف

 اهحالما ةيؤرب تلغتشأف ايدلا ءاعم ىلا هعم جورب ىربساو ةحورب

 1 نيا ١ هيف رقتسا ارقتسم تيلطف ىع عشلا باغو اهراوناو

 طع -عل مت هتيغ ىف قرغةسموه اذاو مجشلا ىلا ترظنف تفقوو

 عالسسلا امهيلع ليريج هبعص ىئلاب ىرسا امل لئاسلل لاقق مضح

 00000 لد ذأ ان ام دج الاقو فقوو ود لآ قيريج هي هج 5
 هللا ىلص دمتو احور ليريج ناكف هب لصتا ىذلا هماقم ىلا ىنلا مدقتف

 تالذو لومعم الو دياقت نم هدب لو هبدعم ن 0 ذخا الع سو هيلع

 ىلاعت هللا ىضر ةيئدللا مولعل أو قرا_ءملأ ب 00 ةاطلا دع حويش داع

 نيعجح | موضع

 هي نوثالثأا ةفطللا

 *# رعش 3+
 +07 ةالملاب كسن نيل نم ليغ« قوزت تدب اف هلق مالا +4
 هوع“ هللا مادا * ىلماكلا ىلاملا * ىلءاعلا ىملاعلا بانجملا فرع دقو

 يبا ب انعر معتسملا نأ * هاهبو مدعو * هائمو هتعفرو * هالعو

 ىزرعي الو + دوا هيزيعي دق ىوتسملا ناو * حم ريو برطضي دق نكاسلاو

 * ةليجعا مهتالاحو * ةهليلجلا ةييعتلا مهتالاك عم ءايفصالاو * دحا للزلا نم
 ةلزأ نع نولكالا اوتاكو« راابكلا نم اًووصعو + رثاعصلاب اؤكد
 ىرك 0 سانلا نيب نايسنلاو 3* ةطالغو هوهس نع نوناصد الو * ةطعسو

 ىرخ



 ض٠ د

 ةيجلا مزعل احس هللا 0 ائوطقتا لَو سوحولا ن 0 انا لهس ١ لاقو

 الهس نا.الا انيدون ذا ةلأسم ىف انيامصا مم ىلكتن نم اغيب لكوتلاو
 ين 31 0 نيد هز هرجأ هذه توض وو ءوضولا 4 دل 6 دباب

 0 عع اناو ءاوهلا. م لكلا ازه اهيف أمصق [|مهدم ت توندف ن رك

 1 0 ا و ةعوطوم ةراحاب اذا و تا ارق 0 ىذعف ىله_س 5 3

 نأ تدزا تْغرف الع تاض وه ةطامل داري اناوهبشت ا
 اه برع ْق كلل 0 آلا وك 0 2 ا ب رشا

 9 6-1 نيا ىرجدا الو بهدا ظنا اناو بر لا هر لا ترعوف لعد ءاملا

 0 لع هيبنح عص و هتارأ| 0 نيد الث هاه س تت ل 3 رعقلا صعب

 7 قون 1 ءاخعلا 0 ميصلا ةالص ىلصت 8 راهنلاب الو ليللاب 3

 قلو ثيَساه و نيد راو داق 7 مليء سس ىلاسهت هللا هجر رشا هللا ديع نبا

 هي>ح

 17 وكلت ةنمالا تقرا
 مه

 ةهداطسو ا هللأ مادا بابجلا سور نم ندا ملا ناكل لصو

 سنالا نم ىلا هجوو + بكاوكح رورلا نم ىلع علطاف هنيكمو
 ةينمال 6 0 #3 2م را ريح ىلع تغقوو ا ردو 3 تكا حرغلاو

 ادج كالد ىلع هللا تد جاو ةدطشإ و رجلا ديزاد هلا 6 ني

 فصو ىف تذخاو و 0 ةماعلا ديو ى وذتسو ذل مل أ 5 كب ل ىرع

 * ناتكح جلا ءللبطا دي ماركا نم ىلبع معنبو ليتخعأ نم يلوي اه

 #2 ةنوعم انيلع نمعناا هذه لمع نا هللا لضف نم لوئسملاو* باطخلا دتماو

 هلع رداقلاو كالذ ىلو هنأ ةدورعم ةيقاعلا نسحو هداعيسلاب 9و

 * هراطوا حاوش ىلع _ةشلا هيتك ةماداب سورا ساجلا لضغتيف
 * هرارمش بو * هرايخ راط ُسع دك ةتكن < 7 هراثآ عيجج 2- ةريحاو
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 ةيلالا ةيوزولا ةيردصلا ةفشلا ةدسلاو ةفيزسثلا ةرمضحلا ردق

 نعلاو * ةيهبلا ةيعتلاو « ةينسلا ةحردلا نم ءانهلاب هللا اسهظوح

 * خانلا ىلغلا لحملاو * خذابلا عيذرلا 1 فرشلاو * رهاظلا

 هللا دمستان لاما لكل و ** .ةررسسم هي. كاق لكل و: * .ةزق هب نيع لكذف

 راروو * قايطتا رهذلا فقورص نم ىضزا لع 0 ريعد لكذو 8 قالطنا

 هذه ةمانا هللا مادا وه ذا * هبابرا ىلا قملا ةداعاو * ةاضن ىف رروخأل

 لضفلاو 0 بسالاو لاكم لا نيب عجاو + فلس ريح نع كذا ثروو

 اتهذ * رؤهجا لاوخا ىلع عاطاو #3 روذالا مص بردو 3 تدالاو

 + ءاميهشلا ةماركااو * ءاضربلا ةيعتلا ذهن هلهاو ملال مالا :هللا

 مايقل 1و * :اننلا عاوناب ه هناونأ ىلع روضخلا مداخلا ىلع تبحجاولا ن م نأكو

 رايغلا كا ريغ ءالولاو دريل لمذا 0 هيضتو ص ىلع 3 ىنغلا طئارشا

 ىملاغلا 0ك الو * دان رك نيو هل ثااحو #* دأز 1 نع كا !|

 ىئأرلا دين رذقلا 1 ىف ىريزولا

 ىلع 0 ع ا كا َ < د 4 ةتكن د“

 + لحار قيم اهناف "علا

 د6 رش د“
 د ليلو .قلا راهنلا جاتحا اذا ىش ناهذالا ىف مح< سدل و دي

 4:2 2 هلثا ىكر مدل هللا ديع 5 لهس ن ع ىح 33 ةباكح

 لا ةتيخ ْق ا ل كاع ركلاو بئاهلا ند تب ارا لوا لاق هنأ

 5 اع د حا ض ءوضولا كيد 1 ةالصلا تقكو سودو

 ك0 هر> هدومو هيلحر ىلع ىذع بد اذاو كال كح انا ئدف هكعول

 0 نيب ةردحا عضوو ف و ىد اند 6 اقراع هد كليا دقو

 بدلا قطنف وه نبا نم ءاملاو ةرجلا هذه تلقف اعلا ضارتعا ىنءاخ

 لاقو



 4 ل

 ىلا تساجو عماسجلا ىلا تيضخ ةعجلا موي تأضوت قيادب ىف تنكاسا

 وطظنف ةحتاولا نيط رظنملا نسح ناش: نيف نعةاذاو لوألا فلاقلا

 اناو ليد خاتمبا كتاب تمل تا تاقلهساكدجت فيا ل ١

 تيعبو بر كنا د 000 يدا ذا 0 اذ ائببف هقرعأ ( 1

 عازف 1 تلق لويلا 0 كذخا لهسا. لاقو ىلا تفتلا ةالص

 ةدلصلا | نط عربا َكْحاَح ,ضفكا لاق مث 5 هر ىناشُدو 32 0

 ُح لوّش 0 حوتفم باها اذاو ئيع نق 1 ىّثغف لاق

 هرهطم اهتاج قو 0 هيذو 5 سهم اذاذ بابيلأ توق بايلا

 ةفشنمو ءاملا ةقارا ةلازنمو جدلا نو درباو لسعلا نم ىلا ءام ةءول

 ىدانإ هتءعسق وشن الاب تددو تا ونو تاستغا مث ءاملا تق ةرآك ولعت

 عا رح

 اذاف ى ء مار ا ْح "ريف معن تاعق 3 لعق كيرا تيضو ا لوعو

 رج 35 ىسشن ىف اركحؤتم تيعيف دحا ركل ملو ىناكم ىف سلاج انآ

 4 الا لغش ىل نكي ملو مهعم تيلصف سانلا ىلصو ةالصلا تماقف

 ىلا تفتلام ترد ىلا لخد دك نوه اذاو ءرثا تيت عقال 0

 بابلا ترظنف رظنا لاق مث بابلا لف تيأر امم تنقبا ام كنأك لهساان لاقو
 ةطشالاو ةطن لابكلاو ةرهذظماو ةلخعأ' ترآ هو 0 ا
 لكدل عاضا هللا عاطا نم ىلهس اب لاق ىلاعت هللاب تنهآ تللدذ ةلولب»
 ام يدوس امو امهم حش عومدلاب 0 رك ر خف هدحن هيلطا وسلا ل 9 ىذ

 امهذع هللا ىضر ةدابعلا ىف ا رصفلا الوئَلا راق 0 ل

 1 نورشعلاو , ةنماثلا ةفطللا :

 طل ويا: 1 ناك كك

 * هءانسو هتردقو * «ءالعو هتلود ماداو رييكلا ردصلا ائديس ءاقن هللا لاطا

 لامالاو + ة>رشنم رودصلاو * ءءايضو هتك4*و * ءءاهدو هتح©!و

 قمل ماخاب «دايضدوتالاودطتا يفر * داعا مثلا » 0
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 نا ىلا ضرالا ىلع قرؤتلا ىاضعا دهاشأ انا مده) وهو مودق هءمو

 نم اديدج 13 نسب ذخا مث مدهلا لش الا ين قج لو وك قاالَضَو

 لإ فاسق :تينغتسا !دق لاق م غامد غلب نا ىلا ادعاص نك

 ىولعلا ملاعلا ىل فشكنا معشلا ىدب نيب نم تجرخ اسإف ترفاسف كداب

 نعل مهنع ىلاعت هللا ىضر: وش هنما نع نس ال تي الخ

 3 نوريسعلا و ةحاتسلا ةفيطللا كح

 يربشأ + مالعالا العلا ةعالع سورملا ىناسلا نييلحلا ناتك لصَو
 ىناعمل ايكاح * هتيلعت دو * هايل وت رباو هتسار>ح هلبا مادا * ماكاو ةاضقلا

 ىف ناكف * بركلا ىلجو * باقعلا هن سف * هتدايس ىتاغمل اعفار * هئداعس

 فصو نم هدرمس أم اماو#* ىوزا دريلاو * ىنجلا درولا نم صغا يع

 * ىتانح نم هراعتسا هنأكف * ةعذاولو قوتلا حرشو * هعزاونو قولا

 بلقتو * ا_هئالاح فرصت ىف ىلايللا نتدعاس ولو * ىتاسل ام4! قطذو

 قارفلاب ىنعجوتو * ارهش لاصولا نم ىنعنم تناك امل * اهتراشاو اهتالالد

 * لاب ممئاو * لاح نسحا ىف هاناو ىنعمجي نا ةيغرلا هللا ىلاو * ارهد
 نم لوئسملاو * ادديم قارؤلا لعشو + ادروم» لاصولا هحو لع ناو

 '"ةلصاومع ددحت نا * ةيضرملا ةديطلا هقارعاو + ةيكالا ةرهاطلا هقالخا

 نليضفلا لَو د 2ك د د يدصحلو ىبرك اهرئاوت حرب و 5 ا

 ةلاض تالت لام هيلا سلجا لحر ىلع ىنلد ىتاطلا دوادل تلق ضايع

 نيعججا مهذع ىطرو مهب انع ىضرو هللا مهجر دجوت ل

 * رعش 2#

 د كك دق دلو نم * اشحلا ى ىل ةرسح 5

 # 1 ىسأ اذ 1 و ير ءاس تك د

 لاق هلا هذع هللا ىطر ىّرستلا هللا دبع نب لهس نع ىكح 8 ةباكح 6

 امل



 ا

 يي نورشعلاو ةسداسلا ةقطللا ©

 6 رمش
 *» مهلا كدب رهظ لقا ملاذا * دقانب ىنع ملدتلا اهو ىمالس »*

 د مدعتملا كرجل ىلع ىناذ د قناع ةرانزلا قود ىنقاع نأ

 جرد ىف دازو * اهوع“ ماداو ةيلاعلا ةرمضحلا ءاق هللا لاذا لصو

 ا اهودرم بلاطملاو ليضاق نم قدهحو 7 اهوع اعلا

6 
 *  قرسداو ىشع هب قرو * ىف هليقو نسيم لترفف اطلابى.  *

 رويللاو سنالا ةنج هدوروب رونو * رورسلا متاوردرورمسب لصوو *
 لك ندعمو * هداعس 0 س رغم . ب هه 00 + يدم الس ىلع هللا كرك

 ريع عاف ةتاوددرال ةدوملا ىف ةيعرلا ن 6 هيك ناب اه اما * ةمداعبم

 ان وصم اك اف ىلمأ نم قعحو انودكم لق ّق ناكح اع *

 هذهو * ناوخالا بناج ةياعر ىلا *نايحالا عيجج ىف قياسلا وه هلا الا

 بلس ريغ ند #3 ىلع اهئاضفاب مدعت همارو + ا اهنادسأب قوس يعل

  * 10بيصخلا ه-اج لإ تاكرلا كالت الف # ذم ندلا بدجوم الو

 نم د 0 د + وعام ضروف بيحرلا هناثف ْق محلا تحر الو + دا

 ةباكح 6 * ناطيش هبرقب ل هيلع لكوتنمو + ناطلس هرضي مل هللأب ززعت ©

 هلا. ةرو.ب كما ةلمهلا ءالاب رارطلا سايعلا . ىبا عشلا نع ىكح
  3وظنو . ندي'رملاا نم ةعاج وو ىسادنالا دجا مثلا ىلع انلخد

 لاو ريغتلا هجازوع لخاد ةفلت# هايم نم برش نم لاقو ايلا موتنا

 باش ةنايعلر أ 4 5 3 أ ناوصأ هما 3 ذل سايعلا وبا مجشلا

 الد نوفؤشاكم مي اه 0 | ةحعحن هرسدنع سه ل س ىف مهأك راد ق

 ةقعح اشك >وو ةيلا تشك ل 3 مسجلا ثعل مانالا صضغب ىف 3

 1 ار ىلع ناك مرفلا تدم اشو * ىدسح نع تدخلا تسلح ف ةعاج
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 * ىفطي ريثكح نم ريخ * ىنغب ليلق 6 :ةكن أي « ديعلا ذليل

 0 روش 2#

 +" لامك قاتغا شسلا '"لوطف *:كقررشاو ؟تقرو تقبل مكف #*

 لها ةكربو * نيفراعلا خويشلا ةودق ريبكلا مجشلا لاو * ةباكح

 ءالغلا ءاج امل هنع هللا ىطر ىثرقلا هللا دبع وبا * نيلماعلا نم هئاهز

 كل عسي هَ هنا عدال كك ليدف وعدال تهدوت رصم راد كا كك

 ىلا 12 ايلف مايقلا ىلا _ترواسف ءاعد مالا اذه ىف مكنم ني و

 قيفايض لءجا هللا لوسر ان تاقف مالسلا هيلع ليلحلا ىناتات ليلخلا جرس

 كاكا .نا معا مهنع هللا جرفف مل اعدف سصم لهال ءاعدلا كدنع

 مث لادبالا مث ءايلوالا ىمالا كلذ ىف هيلا ثاغتسا اها لزا اذا

 كلذ اوءفر اوباحي مل مه ناف باطقالا مث ا مث ءايقثلا مث ءابحلا

 ةيكملا تاءوتفلا ىف أ ىح 8 هتوعد با_عضشاف ثوغلا نططقلا ىلا

 لاس ع هيد ند 1 عقرب ال فلحو لوح + هنأ ءايلوالا صعل نع

 فقو هزأ ءاياوالا صعب نع #2 قو د ىئىعق" ىلا_وث هللا راق تدل

 0 اا لاق هوكر الو ليك نك حو سطع دقو ري سأر لع

 دا اة د6 ةنكنا 32 ترشفا ويلا سار ىلع ءاملااضامم نيدغ

 هللا لمح 1 لهس لع وبا 3 نيقراعلا ىلع هللأ هحو 3 نيعيلا هاما

 ضرالا ه+و ىلع ع مل نيملاطلا ىلع اوعديل داع هلل نأ ىرشلا

 نا هولأس ول اولاق يح نولغفب ال نكحاو ةدحاو هليل ىف تاهالا ملاذ

 02 كالا اذه ىسرملا سابملا وبا لاق اهمعيانلب ةعاشلا ءردتال

 #* نيوجحا مهنع لااءت هللا ىكر ايج تت

#92 

+ 

 ةغيطالا
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 ىذلا ليوطلا عشلا اذهب نيا ذيلتلل عرشلا لاقف لبطلاب نورضيو

 ةهتقو نم لبطلاب رف معشلا بجا هل لاقو ذيلتلا هاناف لبطلاب بسضي
 بصعلاب هبرضأ نرإتلل مجيذلا لاق هيد نيب فقكو 1 ملا لا كوم ىثمو

 َّىَح لأ انمادق شما حشلا هل لاق مث لعفف دملا هنم ىفوتست ىح
 مشا ١ 'ةلعَو لعفف لستغيو هناي لسغي نا مشل هىماق رحل أوغاب

 ان ىلصو مجشلا مدعتف ةاصلا هيت لبع من ءوضولا ةيفي كح

 لاقو رجلا ىلع هتداح# عضوو مجشلا ماو ةالصلا نم اوغرف الث رهظلا
 نع باغ 5 ءاملا ىلع ىشنمو ةداححملا ىلع هلك 2 ماعد مدعت هل

 ا ل هأان سس>ا و هاني صم و 0 مهلا لا نيالا توتااف ئيعلأ

 لصح ةدحاو ةعاس ىف اذهو اذه نم ىث ىل لصح ام ةنس اذكحو

 تنك شيا ىدلو اب لاقو معرشلا ص 8 تاماركلاو ماهملا اذه هل

 ةماعم ان الق اف قو لاديالا ند نالف ل د كاذفت هللا ىلعف اذه انا

 ماسقملا اذه ىل لصح ول نا تددوو مادخلا لثء اك ىحالا تاثئتماف

 2 0 ىلاعت هللا ىكر

 3 قول ةسماخلا ةقطللا 3 ١

 د رعش 2#

 * رظاونلا نويءلا تاذل هيف ىأر *« ىرظان مارالك اناتك ناكف *

 « رضاونلا ضاررلا نس>ىلع ديزن *« ةع#ل تاذ ةضورالا ناكامو *

 هراشإلا دنع روخألا رزورعس الو * هقارف كدعل هنوي لاصوب 2- حجاهتنا م

 هللا مادا اثديسس ن ل ةدراو || روطسلاب جاها نم مىظعاب 7 هقالطاب

 #3 راعالا ةلوط ع ق * ةمللعأ هداعدلا كلا ىلع عقرو * همانأو هءاعب

 ا نال ىف حار تبهو * وص 0 رد ف #3 رات "آلا ”هليراح

 ىف لالهلا لاء فتسأ هتليدتسا و 3 ديعولا لعل دعولاب تتاخا راثبتسا

 ما
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 « نورشعلاو ةعبارلا ةفيطللا

 6 رعش 3“
 * ضارر 0 نعش اك دي زق تاكا لدو دع

 * د دل م ضاتيلاو قع ناسيا هداوسيف :

 تعفطو * اهترسم راكذاللو 2 اهتوو راصيالل تدهأف ثتدرو روطس

 انديس بانج نع * ةقلوملا اهراع ىنتجاو * ةقراملا اهسوعث ىلتحا

 3 ءدارا نم هل نأك اه هيداعا 2 ىلع ىنحاو 3 هةافشلا لالظ هيلع هللا لم

 دوءزق * هيدعت و ناف'زا نم ىاشو * هيدانال ركشلاب ذذلتم نيب اه ترصف

 فيكو 3 انا ملا باذاو 3 امارغ باعلا قاذا كل هدأ 4 رك نم ثدحو

 تمدع ٍك نكلو 2 قي قاف هللو 0 ساق امدلل وفه نم قارغل نزح 2

 * ناثدملا ىدلا هعطقت ال اماود هتداعس هللا مادا هلالو سح سنفثلا

 * لالض كوملصي ال مع 6 ةيكترع + ناعالا ويمص هيلع قوتطت الو

 د روش 3#

 علو تلف .لعفت ىلإ تنا اذا ع عفاتي عافسلا "نسل  ايعماس انآ
 ا اء قاتنااح < 0 ع ايتدلا 0

 ىذترملا نب ىلع ريبكلا مشلا ن ع انور ىقايلا لاق د ةناكح د

 هقيرط ىف رذ * هل ذيل هعمو تاومالا ىلا ديز نم اهو حيرخ هنأ ىع لا

 لعفف بصملا اذه نم ل دذخ نياتلل لاَقف رابكد ه هرذ بصق ىلع

 هل لقي ملو اذهب عشلا دارعاه لاقو هسفن ىف بلو ديرملا
 ردصانلا مهل لات مود 2 ىلا اغلب ىتح صا 2 أ

 ١١١ 1 تاولسلا نوفر الو طاركسلا نوررشيو + تاما ثولكأت

 * نونغيو نوبرطيو * نوهليو نوبعليو نويرشيو نولكأب مب

 نوب مكبو



 د 6/3

 «  انالوا ناك ىلع اركحش »* هلعف ىلع هبز# قوسف »*

 * دعلا نع هرادعم لجو * دا زواج اه * دجولا حرب نم ىدنعو

 يع ةتكت 9# * تايهازلا مانالا ديعيو * تامذلا 5 ةمركي هللا و

 بيع ىآلا ةناع مدا نب ىف تيصخا هذع هللا يضر هدعاشش ف سف

 ظذح لاق ىه امو لِيَق اهلك هويع تّرس اهايعتسا نا هلاصخ تدجوو

 اع قطن نه ريخ * ةمادنلا كوع تن ىاسلا ضعب لاذ نككشسلا

 * ههرانلا

 *# ردش 3#
 د قطنلاب لكومءاليلا نأ * ىلتتق لوقت نا كناسل زرجا *

 تدهاعو. ةولحلا تاخد لاق هنا نيكلاصلا صعب نع ىك- #* ةناكح

 نيرسشعو افين تثكح امو نيعبرا دعب الا ائيث لكلا النا هللا

 ىناناو الا ىسفتب رعشا لو ةرورضلاو ةقاقلا ىلع تدتشاو اهون

 'ريخ لظز" هلل لع ثدنع لوشو .قوسلا ىفاوعت ريتش انا اضأو يا

 قوسلا ىف فوطي وهو هلعثتسا تاكف لاق ىول> لطرو ىوش لطرو

 هله ٠ نعم لما اذه نا هللا و يس ىف لوقاوأ تك الو 0 ١

 ناك "لك ىك تلصخ امو ةسباتةسسك تلظا ناو ةراشلا 0

 لاقو ىذا, صعو هداطعاو ىتءاخل هاني ىذلا هل لص ةعاس دعت

 ةوهشلا لحال ةولحلا نم جرخو,دهعلا ضيف ىدلا لولا 000

 * ساوملاو ةوقلا هيلع درب ام* سافالاو تاييطلا نم بلطي ىذلا وا

 ةيثو اهبش الو + جيردتلاب اهيوطي نيعبرالا ىوطي ىذلا نا لاق مث
 جيرواو عوملا بلك روديف ةذحاو

#*# 

«* 
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 راند نب كلامو هدا نع ىور كرولللا ءانبأ نم ناكو ةثامو نايتس كس

 .قرقلا رمت 0 ذخا وهو ىعارلا ىموم نارع ىبا نق ىقوصتلا قرط

 هللا لوسر نع ذخا وهو هئع هللا ئَضْر بلاط ىنا نب ىلع نع ذخا وهو

 2 ةءلع هللا ىلص

 هس 0 ]دك وسل الل

 « نورشملاو ةثلاثلا ةفيطللا

 د6 رعش

 11 قاوشألا هل ج4 اِلَق * مدنع تفلخ دقو مكنع تار

 الاز ام بلا طرفو مكنع تازو * هب تيضر اه نككحا نيبلاب تأدب

 ها أي قيعلا كدك_-هعو 0 د 0 انولباو انو_ةح نم 1

 ا هل ولا لل 5 وتاب“ تنوع كك ريف ينباع عم ل
 الاوحا قوشلا تافص نم مك ىدنا ه« امءمدث وادا نا هللا ردق نا

 عفدو * هلط ةداعسلا 3 هللا عتمأ اندنسو اديس قارفل ىدحو نم ا

 اهب تاسن ةشسحو هقارقل م وةسأ كولو * كح لايقالا تاجرد َّق

 زوز !عائم اهم توكأو #7 سيعنلا روت اهيل 0 نبط تددحوو #4 سنا

 دق ة_كحولا شوحوو * ترعثادق قاوشالا راحو * ترطفنا دق

 ند كاان + 30 بنذ ىاب نر 0 5 ىدلتلا هدوم ةدووه»و * ترشد

 تتاح 8 فلزي نا 2 نامالا ا لطعو #7 مداد 0 0

 3 سوسع اذا لوللاب #* اهدم#و كتل 1 اهم ىطيو *ش عيع برعلا

 6 رعش 3“
 #* ناك [(ك للاب داعو * مايلي رهدلا ممس اذا #*

1 



 ديك 1١55 د

 هل 'اولاقف تالماعم سانلا نيبو نيبو قلخلا تاعبت ىلعو مهبادآو

 ىلودب وهو كتنوعمو كيلعل ىلوتي هّللاو هنم كلل دن الو ىواع# ما اذه
 قلفلا :قوق> نم ًارباو قولا ىلا ىيضما :ئ> ىتولهما لاقف نيالا

 مزالو فردا 1 9 نود ىح ع لك قوو هناكد 9 بهذق هول همأو

 تاماركلاو لئاضفلا نه هلو هعماك ارهوج راصف ءارّمذلا هتمزالو ةءواذلا

 ءاثي نم هلضف ىتؤي هللاو * ميركلا نانا ناحسف هحرش لوطيام

 م 222525522 و7 0 يئب75بيب7ب771ي27لاالل17ا

 لورشعلاو ةيناثلا ةفطللا :

 ير
 د قاع 0 حر 0 كصخ*و د ىبادتلاو دعاستتلا ّق كللايخ دج

 دب 2-0 ةدراش ال لرتححذو 38 000 حراوجلا ْق كقوشو دي

 نانبلاو همالقا للعت مججو * ناسالا ىلع هّطن قاطذ دبعلا دم ول

 2 نافحالا 0 هومد دودع لحو # نانجلا ن م هقاوشا نوتكم رهطاو

 هللاو * راو مويغلا اهب رخافو # راو موححلا اهب رثاكل
 هنأ * داهيملا سنا بيطي :* .دايعلا ةّسحو: نب امايتحا ل را لا

 * هريغ سانلا ىف كلل * هريخ لق نم لخ * ةتكن # بيحم عيع#

 0 رش
 0 ويلا هردص نميذ ريخ الف * اديس سلاجملا ردض 037 ملاذا 3

 لاق 58 هديئع هللا ىكد ى لكلا ا هدا نك م نع يح 3 ةءاكد 0

 ساو ارد ع هاصعب 0 8 هب رش ءادععأ لرد بلحم مخل ىعار ارب تره

 لسعلا ن + ىل>او مل ند درا وه اذان هنم تترسيفلاذ ءالأ هني

 هعاطا هال وه عاطا 5 دعا ناف يه“ ال ىعارلا لاذ ايهم تيقيف

 نت

 هنع ىلاعت هللا ىذر ىؤلبل أرو_صنم نب مهدا نب مهارات نكات



 د 11 دو

 لاق # تنكح + .داوج فكي هغالب ضور ىف هلث فرط حرسو
 نأ * كقر لذبت ال ههجو مركو هنع هللا ىطر بلاط ىبا نب ىلع

 * كَمَح قروي ال

 2 رعش #7 :

 *« كمدخ هترتوا اب تعنق ولو * همدختنا لذن لذب ىف تيغر *

 #« كمد تقرا ول ىدنع رذعا 7 *» ضوع هلام ءاي> ءام تقرا *

 6 هريظن مهضعب لاقو #*
 © رعش 3“

 #«  هصح تابيطلا ةلج نم * ىدعتل انائاكلا همدخ قا *

 00 اش د2 ىفااو ريخ ةيمااا# يه ىقلاو اد 2ك

 *روهشملا ريبكلا مذا نا ىور ه>ور هللا سدو يفايلا لاق اي ةءاكح

 قتعف اكوام ناكاني نوبه نزع قيوه ىذلا + ازيوكسسملا رهو ىلا

 وهو مهدقتءعيو ءارعقلا سلاجحم رض و قوسلا ىف ىريشيو عيط ناكف

 ندع ىف نوفدلا دادملا دعس ريكحاا ميشلا ةافو ترضح الف ىما

 راطلا فسأر لع عّمب ىذلا لاق كدعب عشلا نوكحب نم ءارقفلا هل لاق

 الف ميلا وه ءارقفلا عمتج ام دنع تود نم ثلاثلا مويلا ىف سضخالا
 ثااثلا مويلا ناك الف مانا ةثالث هريق دنع ءارقفلا عّمجا رعشلا فوت
 مهذلا هب مهدعوأم نورظال اودغ ركنزلاو ةءارقلا نم اوغرذو

 ءاروقلا رايك نمدحاو لك يف مهنم امرك عق و مضخا ريطب اذاو

 هيف نوكي امو * مركلا دعولا نورظتس كلذك مه اعمق مانجو كلذ كير

 رهوج سأر ىلع عقوو راط دق رتاطلاب اذاو * مهلعلا زب نرعلا ريدسقت ند
 هيلا اوماقف لابي ءارقثلا نم دحال الو هل رطتغ نكح لو روكذملا

 فيكح لاقو ىف ةذكشلا ةلازنم هولزنيو محشلا ةيواز ىلا هوف'ري
 ءارققلاو ءالعلا قيرط ىرعا الو ىباو قوس لجر اناو ةذشمال ملصا

 مهبأ داو



 د 1١2 ع

 لوةيذ ئيرخا .هعزب ةينعلل لوقت براضلا ناكح5 ءادغلا:لواتشو

 هودجوو هيلا اواح 3 هؤئع اوباغو هوديقق هايف ىعل تحرر < دق مركلا

 اورمذحا هتامارك مهيلع ترثاكت ال5 هيف سبح ىذلا ناكملا نع اجراخ

 هنع اوُدباتَف ىلاعت هللا نذاب :تراضف ىريط لاقف ةيودم اخاف

 ىلاعت هللا ىضر * هتاكرب ترهظو هتنالو ترهتشاو * هتامارك ترئاوتو

 هاضراو همك

 هه >> تس

 « نورشعلاو هيداحلا ةفطللا ف

 3 رعش 2#

 < "1ك اه ءاؤالا ا قوشلا نه 00 ناب دارا“ول دبع نضرالا كنا 1+

 »ع ]رع لفك رثلاو "عاذش 2 كرك ذب الا هل تقو ضع مل

 رباط مرتو * امهلاجج رغث مست هلو >١ىف ىولوملا ىباسلا ساحل هللا مادا

 تر عيأ م بشعلو اهتانح عنا ع نولي 90 اهلايقاو أه دوس

 # هاوه لتعم 2و 0 5 قاطم لسلستب ةمراكم ضور الرجا الو

 اهمارغ ثيدح اًفاوشا ىهنبو * هلاص ب ايلا قارتو * هلاوت ايحم ىدننو

 5 جيش وت و مك يبد 2 َج ا عضح تدي ع مدخأو + مدق

 فيكَو #١ اهاضغ راج بالا ظ000 ىر و 2 مرطّطاو * اهرارقا

 ليصالا هجو ىف هرب ئرس ول ىئذلا ههجو قراف دقو كلذك نوكي ال

 * حارقلا ءاملا نم ئصاو بيطاو * حارلا نم قرا ىه ىلا ةعركلا

 وهو:* ةههوس اه ع الولا ىلونو * ةموسوم دلو و مسوب هتلود دوهعف دعبو

 سام * امينا ىفارطالا مسداب لاصاولا ذيع 1 7 هنامعس هلا 0

 * هدادم عو.مد ساطرو دخ ىف هعارب فرط 4" * اهيرو فقااطعالا



 د 1؟؟ هد :ء

 نا لاق مث ةدلبلا نم هجرخا ىح هللا نذاب معفنا الإ بان هلبقتسا اه جيرخو

 ءاشنل 0 فيطل قرر
 هه هييحإ © هضم

 رش
 * ديزي 0 2 مكيلا قوشو * دن دش قار |او مكيلع مالس د

 "درو ت1 هلا, ةفوفحم لز" مل ىلا ضرالا لبش
 لو #3 ةياجحالا نطاوم انا هعقر ءاعدو # ةيانالا ع صلخ ءالو ىهذو

 وهو * ةيايحاو هن نعا هياع طوحو * هلائم ثدا وألا نم هللا شرح * رطاملا

 هد>ولا كلذ ىلا قوشلا ددش هنا ريغ * ندبلاو بلتلا بيط هللا دم

 سصملا * ناوخالا نيب تتشملا رهدلا نم هللا ىلا ايكاش + نسا ىهبيلا

 *رورسللا كاذب بد رهن هللا نم الئاس * ناسح الا ىلع مدانلاو م الا ىلع

 بلاسطملا هدافابو * ريدق ىش لك ىلع هلاف * رومالا لجلا ىلع هايملب

 * هيفارت دوس> نع ريخ * هيراقت دسا 0 داع يد

 3 روش 3

 د ليرد ند ك5 0 ةوادع الا دك اهددود 2 لو ةوادعلا كا ىف

 * حدف دوسحو * حدب دو.“و نه وا ال ديسلاو

 3 روش 0

 ل ىو د نايل ماريا - جاما «تيوط + هليضف تن هللا دارا اذاو رع

 * ناشلا مظع ايلو جرفم مجشللا ناك نيدلا, نص ميلا لاق #ةراكح

 تاسنأ الب ىلاعت هللا ا اهشيدع اديع ناكو 237 ناهرعلا ميو

 ةتس :اهيفب ماقا يطع هذا هسد نع هذخا ةذوهعم تاماقم الو ةنفواغم

 قي



 يااا

 رعلاو 5 رخافلا ريدا #4 انالواو اندنسو * انال هو انديس ءاعب هللا مادا

 قلرط نم »6 موظنملاو زود ءاول عقار 7 مولعلا ها عماج ل رخازلا

 مراكملا الع ىف ديشو * هتدم هللا حدف * اهذاشب هلا رحم ىف هيلا راشملا

 هإلي.> ئطاوم لعجو هلام 5 ه رع رانواب ثطاو #7 هدهعو هتلود

 الها * هتئائس حماش ناعملا ىلعاي الصاو هنادعاو داك ىداو ىلع

 اًةرمشم * هواش نيديدجلا رمم ىلع اديؤم * هلايثب مسار ىتامالا ىدقاب

 د 2 هل سر>و اهلي ويس هللا دماو + هواهلو هلاج نيدصاعل ىلع

 كولمللاو ةأرملا * كومركأ مهتتها ناو * كوناها مهركحا نا ةثالث

 اورذحا اءوتكحم حول ىف 52000 8 وذ لاقو ىطبعلاو

 طيولاو 7 نيديعتملا دنااو * نييرغتملا تانتددا# 27 نيعدعملا ل.دبعلا

 ءالمع | واكل ناو 1 نم نودعل هد دال ليقو #3 نيد رءتسملا

 ضعب نا يهفايلا ىك> “ ةباكح © نارفلاو نابضغلاو ناركحدلا
 اهيا ليسو اهيف هلعحو هيف هل بق ءارعقلا صعب ىلع يضع كولملا

 كلذ دجو مانا ةثالث دعب ناك الاف بارمشلاو ماعطلا هعئمو

 لاف كلَ كالا ٌريَعْلَْف روس اييط ةنضاع ف0
 هذه نه كاجن ىذلا ام كلملا هل لاق هدب نيب سذح الث هوتاه
 لاق 3 توعد ء ءاعد 3 ريعفلا لاذ كر باس ناك أمو ةدكلا]

 نع ب فيطلب فيطل اي فيطاا دا كَ 3 كلف داو 8

 كا ابع نم 1 4 تاع اذ دل 0 قع" ىنخلا كفطل ىف

 وطو ءاشل 0 قدري هذ ابعل فىيطل هللا و 2 0 كنق 7

 لاو م هدرو ناكحو هده سا> الحر أ ىلا غلا ىورو زيزعلا ىوقهلا

 ىلايللا صعب ىف باش هءاخل ءاشي امل فيطا ىبر نا مالسلا هيلع فسوب
 ماقق كحنو قف لاق ةقاخم باوبالاو جرخا فيك لاق جرخاو مم هل لاسةف
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#١ 
 “ 7رعش *

 +» هصرق نم سبايلاب عئمب * هصخ ىف ناسنالا نسحأ أه 0

 سا ق ىجسلاف ةدانز *« هقزر ىف بلطي ىعس ناو د 5

 ىف لخد امىف هم ناك نم هنع ىضرو ههجو هللا مرك ىلع ماهالا لاَ

 جر ام هتف تناك هنطب ٠نه

  2#د روش

 # موحلا نوداعو عئمت الف د« مويرخ يهاب ترعاع |ذا

 د مظع سحأ ىف توما معسطك * ريصح لح قا ثول معطف -

 بطلاب سانلا لعا نم ناك رهز نب ءالعلا ابا نا ىكح #* ةباكح

 هلا الا هجاه ناب ىقورءملا مئاصلا نب نكي انو .قتاشطعا عب ايس ا

 ىجيبطلا علا ىف هنم زلعا ناكو شسْناثحلا ةفرعم ىف رهز نبا نود ناك

 ارك امو اكرذ قئاشألا قوهز نا نم معا هلا هعز ىف ليم: ناكو

 راشاو ةثيشحلا هذه نهانا عطقا همالغل رهز نبا لاف ةششح

 نع اهبرقو هدب ىف هلتفو هذخاف اهنه 'ىثب هأثاو لعفف ةديعم ةششد ىلا

 ةششملا هذه حير بيطا ام رظنا ركب ىبال لاق مث اهعثن هنأك هذنا
 ةلبعو الا هلع نكو اش كرت ايذ هديح نم فعرو ركب ىلا اهفيشتتساو

 ممذ لاق ترع ركب اباان لوقبو مسش ءالعلا وباو كلهي داك يح عفن اه

 لاذ اهب ءاخ ةشيشملا كلت لوصا ىل جركسأ همالغل ءالعلا وبا لاقف

 ةياع هلسضف معف هنع مدلا عطقلاف ركب وبا اهةشنتساف اهتشنتسا رك ابا ا
 شستاسكلا معو

 يي ةرشع ةعساتلا ةفيطللا ل:

 6*7 رعش
 0 ملاع ريغ ن::أ ىو كش رب هريكد ْق م ساسطرعلا رعولو ول

 7 ادا



+ 111 * 
 يي ةرقأغ ةطاثلا ةفطللا د

00 000 
 ه«ه> هكمسص سس سلا

 عفري ءامدب الوصوم + هراذقو هفرش نم هدعب الميقت هبدب نيب ضرالا لبق

 + ةديشرلا هتريسو * ديا هتعاط ان ىلا هتوش نه ىهنيو *مزاهلو ||

 نع رذتعت و + فلكلاو ىزألا ليزيو * فسالاو ىسالا ليل ليطد ام

 اضف :لبق: ىلا هجوتلاو * ليلا هقالخا' ةيمكب قاوطلا ف كلا
 تارهز ءادتقاو * ةمولع تارك ص قراعحملا تارعءانتجاو * ”هليلطلا

 * فيلكتلا نم ةيهرو * فيفحلاىف ةيغر * هموهف تاضور نم ىراوعلا

 ما لو ماع ةوالثو * هركذ فئاظو ةمأقا ىلع بظا ونت

 0 دف ال لا هسا ةراوؤم 1 دود ال ىلا هدنم قئاوس مشنو

 ةف كلذ لعجو * هتعاضب ليلق نم هتيحم ىف صالخالاو قدصلاب سن

 * هتعاتصو هديعدأ صلاخ ضعب

 * رمش
 اشرلا لبقت نكت مل دوهش كلتف * مكبولق لاجرلا تادوم نع اواس

 انثذتا نخل كب 1 نكي ثراشا #ئيرت ناويعلا و ارا ا

 لئاضفلا نه. ىان و * ةاهرو ةومدع "يب .اكا ىلع هلضف ىذلا هلل هلل دجلاو

 ىدصها 0 كلذ ىف يك د ود |. فو 7 هناوا ءالع هب قاف اه

 ارو 5 ءايض ىلا

 3 رعش

 دع ١ ءامكلا نع ناسالا سدو اك د« ءازالا نع ىاد تر سلا حرا د

 « ءاعسلا قوذ-ونرب-ىاشسا *» نكحاو اها؟ونر 1 اا

 لختشا نم ىلع م نأ لام هاباو * ريصعتلا ن م هللا رفغتسا 7 ريعفلا اناو

 3 0 د + 0 كك ءاعذلا 2 هنا 3 هالوم طل نح 3 ءاوه ةدأب

 * ليلظ لظ ىف ُساع * لياقلاب ىطر نه



 يك 111
 موجرو* ةرهاز مكتداعس موج تلاز ال * مكلزانم لالظ ىلا حانرمو

 نم ةسجخ هنع هللا ىضر ىفاشلا - * ف آ“ * ةرهاق مكتدايس
 3 لك ميصفو * لم بديحو * لو ىنغو * 6 زب زرع نوهو> مع سانلا

 بجر نم موي رخآ عجبا مو هنع هللاىضر ىبفاشلا ىفوت * لض هيقفو

 حو تتاح نان. كلا هلك لصبللا يدك ناكؤن ةنبشت ةرسشع قيمت رهعلا نم هلو

 ايف فطالا كلأسا فيلا اب مهالا برحم وهو ةباجالاب روهشملا ُةاعد
 نم هللأ هما دره نير ثعو اعستو ا ف 8 هلأَد ند رد اعمل 4 ترد

 055- هللا ىذر ىفاشلا لاّقو هلاودا ا َّق فدللا هقزرو ثداوحلا نع

 تارم عبرا ةماثم 0 موب نيد 06 كك ارعولف معس وأ ع و مه هباصأ نم

 نم لاقو تاءورملا ها هو تاعامكلا لاقو لَو قحلاو هاا قطاو

 هللا دبع ىلا يشلا نع ىور ه6 ةباكح 6# اواهال !ديد ناك ايندلا بحا

 سابعلا وبا عشلا ناكسصو نمصمب هداعيم ىف اسلاج اهون ناك هنا ىشرقلا

 افا سافل هين نير ها اع داععملا عري اره ئذلا ىف اا طسقلا
 تكحرسو باتكلا ؟ى راقلا فق ران تحطلا نياملا وا ميشللا

 هيف اه ضيبا باتبكلا ىديس ان لاف أ رقت ال كل ام ىشرقلا معشلا هل لاف
 ىلا سابغلا وبا مرشلا لاقف انههنم عشلا لاف بوتكحمم ءىش

 ّئراهتال ىشرقلا لاق مث اذه لعن ىعم سابعلا ايا ان ىشرقلا عشلا لاهو

 هللا دبع وبا معلا ىفوت هتداع ىلع أرقف ايوتكم باتكلا دجوف أرقا

 هو وير هولا ويقلل ئز  ”نلانسلا قا( ىفزتلادجلا نار
 ار هلا هني دبع وبا لاو: تايصسم ةيقدتتع ءاعدلاو سسدقلا, ةتامييجلو

 ال ةالعأل ولو هلال بف ؟ىروافللا يشق ميلا ل

 داوجاب دجاو اندحا ان داو ان لسةف ىش ىلا تحعحا اذا هن نيعتست

 كيم اسهئما قدلأ ءانأف لاق ريدق 'ئىش لك ىلع كنا ريخ : ةسقنب كم ىلا

 اهةءعم

 ةفيطالا



 د 111 دي

 قرا كاللا لاف ركم وه اما كئيع ىف اذه رثكي ال هناساج ضعب

 مهيف لع انف عاملاب ءارتذلا ماو تدقواف رانلاب جشلا ماف اذه ريغ
 فطخ مث ةوظع اران تناكو رانلا مهب ممشلا لخد دجولا
 ىقبف سضاح كلملاو بهذ نا لعب إف رانلا ىف هب رادو كلما دلو مثلا

 ةحافت هذكح ىفو هدلو رهظ ةعاس دعب ناك الق هدلو ىلع اعجوتم

 نانس ىف تنكح لاقف تنك نا كلملا هل.لاقق ةتامر ىرخالا ىفو

 ضعءب لاقف كلذ نه كلملا ريخعت تحرخو نيتللا نيتاه هزم تذيخاف

 ىل رهظي ام لك كالذ دنع كلملا هل لاف رحتلاب هلع اضيا اذه هناساج

 اس اءوامم اسأك هل جرخاو ساكلا اذه نع برشت ّىح هل قدص ال كنم
 لالا هيلع درو ّىح عاملا ءارققلا ععذلا سا لاما ىف ىلا هنم ةرظق

 تنناو قرعي عشرت مث ةديدع ارارم كلذك تقرئفرخا ايايث هيلع

 لتقلا كلذ نع عجرو كلملا هقتعاف قزم ملو دعب باسثلا هيلع

 معا هللاو داسفالاو
 نت 10 ت22

 3 ةرشع ”ةعباسلا ةفيطللا 2

 د رعش د“

 ع ا.ه م رايد نم مس اذا دج مكم الس حابرلا نيس ىناو ا

 * ايص ,كجب لازا ال ىبا لعتل + مكيلا مؤلنسلا لج اسهاأساو *

 انالودو انديس ىدب نيب * ضرعلاو اهنم لوطلا ىف * ضرالا ليش

 ىوس ناسللا ىف أرب الو + هلاخاو هدو ريغ نانملا ىف “رب ال نم
 + هلالظ قلخلا تاّئبط ىلع دمو * هلالحا هللا فعاض # نانو ةحالم

 * ريسدلا ةدتاحطل فطاعمو نومعلا ءةطاوع فداور له لاس

 * مكلهانم لالز ىلا حاتلم هاف * هدئاوف ردو * هداوع رب نم هاسشب ال نا



+« 117 »* 
 ةدبوو «.ناضغالا قا ناقل ةشاشن و ررالا ةنجو « هسا« لصولا
 نعملا ةءابس ق ميد ناو * ىاطعالا ةيئاث * ىفاطقلا ةناد * نانذالا

 ضارغا ىلا ددساو * هتلوصض باشا نويل ام ىفو * هتلود ءاشب

 6 ةفيطا 6 + همالقاو هفويس ةطوسلا ىف ىذعو * هماهس ضار ءالا

 ىريغ اسمان دحم ال نو م مط ن ٠ ىلع ىضغ دتشا ىلاعت هللا لاق

 * رعش 3“
 4 مو_صألا عج هللا دنعو ب ىضمع ضرولا مولا نادد ىلإ دي

 مولظلا نم باسكلا دنع ادع #”ليعتلا اذا دامملا عت دش 4+

 * دايدلل مظلا + ثقل مويل * كلا] ا ىكمربلا ىد لَك

 د روش 4#

 د انديد اهبرمض تاءج دقو * ايرقع ةرك- ىلع تب #*

 0 اكل انهفباط نم كعيطفا ع :لوربصقا هذعه انأ,تلمقأ“ 5

 #* انا نم اسهفرعا ديرا * ننكاو تقدص لاذ #*

 * مقتلل ةيلحم ىجبلاو * معنلل ةبلسم عظلا يك ةتكن #6

 4 روش 06

 « ظبي اال ةللق ةفعاذ * د "ناو سوؤنلا ميش نه يظلا د«

 رافكحاا كوام ضعب نا ىنغلب هللا هحر ىجفايلا لاق #* ةياكح ب
 مهلاروما ١بصغخو ىهءامد كهف نيلسملا دالب ضعي ىلع ىلوتسا
 ءاهنو مشلا هب مّمجاف ةيعافرلا مياشملا ءارتذ ضعب لت نا دراو
 راشاف ةيآ ىل رهظاف ىلا ىلع تنكح نا كلما هل لاقف كلذ نع

 ىف ةرج ىلا راشاو ىضن رهاوج ىه اذاف كانه لامج رعب ىلا ععشثلا
 53م ايهفنو هام تاالتماو ءاؤهلا قب تقلعتف ء[ملا نم ةغراف ضرالا

 هل لاف كالو ٠ 3 -0 هلق هر طق اتهتموو طن الو ضرالا كا

 ضعب



 د 0 ١١5

 * رش
 ءاشي اه لعق مما برو * ىردب سلو مودعأأب ريدي 1
 ىضرملا نم اغلا نيسهخ دحاو موب ىف أربا مالسلا هيلع ىسيع نا ىور

 6 رعش 2

 نوطالفا تام دق لاش و * ةشعرب مكمل طارقب تاه دق

+ 

+ 

 « نوطب٠ مهسوئيلاجو اذه * اهسريم ميكحملا سيلاططسراو
 * هدعلا عفن مل * هدلا تضصمل ا !

 د رعش

 4 عفت ال زم لكت فلا * اهرافظا تبثنا ةينلااذاو 00#

 اذص ما ردكت بذع هيرشمو * افج وا فطءت ضرذ هل ىاوه #* 4

 * الثا ءاش ناو قىنايحا الكب ناك مدل حلك ئرضا تورحملا لا تلكتا

 * هتدايس لالظ تدمو * هتداعس لاله غز, نم مدخت ديعلاو # دعبو

 ةقرشم ةمعن ىف * ةرهاقلا هتلوص داو * ةرهابلا هتلود ىلاعت هللا دبا
 ضانيحو * ايرا ةرضخم اهدنادخح ضاير هاوعالا ةعفَدما | ٠0

 تلاَرالو + ىعنلا ةعرتت:+ كلا ”ةعرضت ةءاللفلا 0
 * عئالطلا ةرهاق هدونج يبكحاومو * علاطملا ةرهاز هدوعس بكاوك

 ئاَعلا بئازغو ++ ةيومبع هنادنعا نلأ ةيعنائذداوس سا 0
 دورو ىلا * ةللجلا هشناؤض نع يرو * هتوتش كايلوأ_ نإ 0000
 لفتو * مالقالا م نسلا لكي اه + هليل هلاوف كاف و8 ل1 ا
 دهاعم مديو * هلهاتمو افضلا دراوم را * ماهؤالا ةزسا برغ

 رغاو * ا[_يظتام لعثلا دقع ديعن نأ هللا ناحل وهو * هلزانمو انسلا



 د 1١١1 هو

 رقاد شلبلا برهباودبلا فب متنها زا كرينا« زرعلاج انضهوتا اوس هي

 دم رهاس قاذ ىل دهشاو مونلا د اهنهو مالسلا كتوهش عليا د

 ايهنع زيا يدر خلع نإ نسا :ىلع تاد موثاك نبا لأق * ةتلكن 9“

 هل 2 هناعد ىف مالسلا ةيلع بولا

 #4 117 هله ْق 0 0 3 رادكألا عودو ترغئسل دن 0 5 2

 د6 رعش 9“

 0 لا لل لا 6 ادعو اك تارا اننا *

 3 رومالا ع ّق اراص #3 روصمعلاو معلا كا رعاو

 دك رعش

 5 ناسنالاب ءاضقلا ديرب ام *» ىردب مهبل ل رف *

 * ءاضفلا قاض * ءاضقلا قاح اذا هك ةتكن 9«

 * مالالا ةليحت ءاضقلا بهذ * ليءاضقلا عملاجرالاه 2«
 3 هلون ا امو 37 هلوع 0 فق سايق م

 روش 0

 د ءاكبنا كزع تاغو ءايش تقرع دج 2 معلا َّق ىعدب نم لعق و

 * رذألا لطب * ردقلا 09 اذا

 8 ري 0

 هيلا مدان 0 يسوع 2 ىذلا 0 لد لا 0 30 نأ" يق

 1 دواوم فلا نيعبس هذ

 رش



 د #11 د“

 عقرو ةدلمع ف مينا قئر طن كالذ كلك هلاضق ٠ نك هللا مهانآ اع نيحرُو

 اهدتعف 0 د نوةزرب 00 لدع د 308 ىود 06 لقي -

 7 كاما 01 و هندب ىلع ىتالسا ةكريي ىل رْمْغِي نا هللا نم 0 9

 ةياعسو ميس راو: ناف ةتساطالا مند ناكو

0 

 7 ةرشع هسماخلا ”هفمطللا 1
74 5 

 “٠ رعش *
 ماع فلاب كاراال رهشو * رهش فلاب كافج نهمويف »*

 قوتلاو فهلتلاو * قوشلاو فغشلا نم هدنع نا ىهني دبءلاف#يدعب وي *

 ملا نم هنأك * نوفراعلا هتيتح نع ربعي الو * نوفصاولا هفصتال اه

 راهثلا قارطاو ليللا ءانا الئاَق * رانلا قرحا دق ةدهاشملا نع ةييغلا *

 راكبالاو ىنذ علان *

  7روش *

 اعئص ىلا امو رهدلا ندع هلا نب هاوها نع ىلش داع ناك *

 مار نمم * ةيقوذلا ةفيظولاو + ةيقوشلا ةفرعكلا هذه تردص دو

 ركفلاو دجولا نيب * نارهس بحن * هزعاف امانم لواحو * هزوعأف اريص
 اماه + ربقلا ىعارب اذو مودعلا هذه ىعارب هيلقو هفرط لكو دق * ناركس

 1س امل فطاعملا نيب ذوءتملا * ركسف هقرط اهاو ليللا هرعش قكح نع *#

 مهم ةبحل ىلع بحلا حربي لو * ىنأت امو هدق لداعب بحمل ىلع رساجلا *
 ردصا دقو + مس ىنا لأق م وحلا ىةرظن نظن الكب يانطلل ناسخ نإ

 هباق طسو هنكسم لزب مل مودخلا ناف + هبح ةحح اهب عيل ةيدوبعلا هذه *

 هيدا لوقلاو لعفلا نساحم ىف ركشيو * هبهو امب هع هللاو *

 مة



 يض 6 1١١١

 4 روش د7

 * ارطو اهتاذل نه ضقا ملو تلو * اهيطا ناك اه انمانال ايدس +

 ماداو * دودحلا نم مذا ىه ىلا فلاوسلا مانالا كرت ىلاعت هللا ىعرذ
 نذلا ن : م ناكل اهلدغار رطانلا ىف 0 ىفو اذا ىذلا بانملا الفاقلا صهاوح هلزأ

 نايعع منا ىف دبعلا نع أ ةيدويعلا هذه دفنا دقو * دودعلاب اوقوا

 قااعمللا نادلو 0 * هروص قىتايملا تا 000 م ناك هدود>ح

 0 "قخ قرط نم رظن اذاو عت ميلي معسل اذا * هروس

 7 رعش 2#

 07 اع ع نواعلا_ نضائر» قو 1 وأم *رؤضفلا -ىأ نداطشو 0غ

 اذ - وهاالاب هلا ال نأ دهنشا * ةهتتحو.قوق جدلا نذل ذهل +١١

 + ةرهازلا هترغ تحرب الو * ةداعسلا سوعل اءاطم * ةرهابلا هتعلط تلازال

 اموب ةيه ايندلا ءالعلا ضعب لاق ا ةتكح) # * ةدايسلا غولبل اهسوم
 ملا لاق “بي ةياكح 7 * راطي دنع اها 0 دنع اهار

 دلو ناك و ىانقلا نآس ل لولا مشن ا؛تيأر نيذدلا عض

 0 ناب لاملاب ايدو. لتق دقو نما ةهج ىف رهظ ةالصلاب تاقوالا
 لاك نكسب و ملق هدب ىف ناكو ملقلا 0 مل الا انحتل 0
 ىدوهيلا سار, اذاو ملا سار طقمذ هطو ندا لع امو معلا طو ىد وهيلا

 لكشا نق اهيفك ناكو ضرألا ىلع جر>دت ىهو تءقو دق طوطقم

 لغتشاو كللذ كرف نيهجولا كرئاف اندرا نا هل ليق يح لصحو علا

 نياسملا 6-0 ناكف اهيف داهملا سضعل طايمد ىلا رفاس دق ناكو هللا

 بيغلا نم ءاش اه ىلع هللا هعلطا نم ضعب مهل لاق دق ناكو هدب ىلع
 داهملا سطح نممو ن علا لها نم لجر دب ىلع نر 0 نا

 لاك دن عمتساو ئوودا 0 ىلولا ملاعلا هيّفلا طايمدب

 مكحاآرق ىف نا نولوقت منا نيسملا سقان تق هلق ىذلا ىجرغلا

 نوقزري مهبر دنع ءايحا لب اناوما هللا ليبس ىف اولتق نيذلا نيس الو

 ْنيَ>ِرْذ



 د ١١١

 انو هللا الان هلا ال لوقت ضرألا لع. لسعلا دعب قبح نانسي او تا
 ن جالا مصقأ ةر ,ابجلا مصأق اب مهللا لاق هلتق ىرصبلا نسحلا غاب
 قىكحو تاذ ءهؤذوح ىف دودلا عقوو مانا ةعالوالا ىعاتك ىئعثلأ 24

 اهيضمت هى د كك ريمالا اهوا لاوف لَو لتعب م ا هز بالا

 ةهعم ىثمو ماقذ تاوطخ عبس شام لاق ىه امو لاق دعب ىف كرما '
 رما هنا اضيا ىكحو ءذع افعذ نع توذنع اهالا ةيدعلا هذه قه لاف
 هار الف هءتقش كر> هيلع لخد الق هلتقيل ىرصيلا نسا راضحاب

 لاقو بجاسلا هءتق اااس هدنع نم جيرخ مث هسلجحم برو هاندا بالا
 دعع ىحاص 0ك لاق كلملا ىلع قل د نيح تلك أنام ليوس اناا

 ىهلا انو *“ ئعف دتع : ىاواسو “+ قيركخ دنع قاف 0

 صعءي بكحح أنو اذكات .سالأو بوودعلو قاحمأو 0 | ليف 5 م ىنابا هلاو

 ه3 ورعم ققزراو 37 هنرعمو ءاذا ىفكأ م كلا نارعأ او ل هط برادو

 تار« عنلا ا 7 هردومو

 3 ةرشع هعارلا "هفطللا 0

 د روش 7

 3 تود اق مهدنع | نم ىلع * حوبص صلا لكىف هللا مالس 03

 لاجلا صورو“ 1 هده * ليهلا ”هليو ىمم ىتلا نضر

 د6 رعش 3“
 + الزن اهكالفا ىف دعسلا عااطو * اهب نينكاسلاب اهردق اعم ضرا *

 ابل قب ٍض تعول [نفوراكنا نك ان تن أمانا اركذتم ذْنملا 1 و

 »# اه اع نا ىوس



4 4 
 دارك لل ليو ريغ ىلا ا وشيب رك قاسال .دوسع زهدلا ليف هع ةتكا##
 ناهز ىلع

3 - 3# 

 ب رورسسم الو مود نزح الف “« رود انيولتغ رهدلا تباع د

 * 2 روصقلا الو كولملا قب اه * اروصق مهل كولملا تديشو 2#

 زلت هيلع نائلس كس ناباتغاب لاق: ىلا لمك نب به ع عودو

 ريطلل اهلثمو نءلل اهلثمو نينا الذ تار ع يسد ماسلا
 عاشوا اهلثفو

 3 روش 4#

 * لح مث دقع رهدلا فرصو * لوعدال ديالو لكحا | *

 دج لدعو تاشيدا مادالا ىلع « لاول قب هريس نسحأو د

 فلا ةئاهس مالسلا هيلع ناياس ش ويج ناك هلا ءالعلا ضءب ركحذ

 كا ل 2 نإ < ءاويولا نالخ انونع ءافصلا 0
 * دعجحو ه 7-5 امو ثدو * ةعبسلا ملاقالا كالهو * ريرسلا ىلع سلج

 ها 4#

 از

 * انتفلا اوذاخو اندلا اودلاط *« انطف ادايع هلل نأ +

 »* كو كا تال "يراك واع ل اف 5

 + انقس اهيف لاعالا" ملاص »*« اوّدَاَو هلع اهواعخ 5

 دال فساو ب ماسلا قوت نيمدستو ىو نس قو. 4 داك دع
 نددو ةنس نيسجخو عبرا ن ه2 ناضمر نم نب رشعلاو ما طساوب

 قارعلا لع هتنالو هدم تناكخو هللا ' هيلع ىرجاوةريق نخاو اهب
 فلا ةئام غلبف اريص جاعت كل إو "ريم تا” ءافع ناو ك1 ك1

 كاخ ا هلع هللا ىضر ىرسصدولا 0 ليق سانلا تاكا نم اغلا نبرشعو

 ىرادو * هاسا ظفحو * 08 را هللا محر لاو باها

 باها باوب لاق قوكلا ريبج نإ ديعس قع بانا بر اهفو * هناطاس

 تناَر



#0 
 تارج عالضالا عم ىفو * 2201 تاربع نادهالا ىقتلم ىفو 2

 مكح ىلع دبعلا ىرج ولو * هايحم ىلا اعارسسو * هايل ىلا انوش * بهتلت

 * ةهتحدم فئاظوو * هتمدخ كبك تناك * دامتعالا ةيضقو * دادولا

 ةقفا تم« !يارفالا "عباس :شونألا ءارؤوب تن سور لا ا
 عيدصتلا عقوم بجو * لالجالاو ميظعتلا بهذم مارنلا هنكل* جاومالا

 فشكح :لعتشت ادا وذ ىذلا كتاشعلا هرطان ناضو * لاليلا

 ءايحاو * ىووهتلاو دهززلا ملاعم ديدتو * تالضعملا عفدو * تالكذملا

 * اهيف لئاط ال ىلا هتايوتكم ةعلاطم نع * ىوتفلاو سردلا سرادم

 * اهيواطم ىف ةاف الو
 هسس

 1 ةردع هثلاغلا هفمطللا 0

 د رعش 27

 لاَجِممأو خيم اننهل لازر الو  هلتبتم تلازاط نفا 0 ا
 الانوكإ هب تلاح تان ناعترا لوط * هلدوم د لاح لع ديس

 لاوق دبعلا ام اوزكح .كمولع * ىلا مالكحاا ىنع اولقن نكي ناو

 هدنسعا وو ءافولا ىلعو * هبنايش قدصلا ع ا ءالو دعي ىهنو

 حرا ولا راس هيلع نمؤيو * هلدرا ةرجلا ع 0 ءاعدو * هناكراو

 لالزاو *  هدفاوم لاوذ ىلا قاتتشم قبعلا نان * هلاسل ل 0 00

 * ةلجاملا ةّضورلا قايتشا * هدباوف ليزححو* باوك ل20 0

 ةورمع لع ىتيك و * كلجلا متضعل ىلثهدتن * هلطاللا 0
 اللا

 4 روش 27

 دي عومملاب عويلا« تدك داو د“ كم منفأ روظنلاب تكلا 4

 دي عاوداوو هدو هدوع قوه مكتئاقاب انسع» علا لها ا



*» ٠١١ 
 لولا نتوالعلا اىرغرتسو دوعنمالا نخل: ىلبق قاب ىلا :متماق :كقاوللا
 هم مهفا ةموهعقم ةرسسقم ةءارق ادن أاعرببف كاش ىثع وهو ةكافلا

 زاح نا نا ةيوالا رولا مر فاوطلا ند لوالا هطوش ق قرح اقرح

 نيا عيجج 0 مهقل ىلع جلا ةحا كلا لصو دق هب اذاو ةيعكلا بأن

 تاوطخ عبرا بايلاو ا نيد كل مواعمو قرح كعل قرح

 ةرسَع هيداحلا ةفيطللا 0

 * رعش 3
 د 5( ةؤحتو قاتسف ا ول كر مالسلا ريسفتو مالس دي

 ثدحت ءانثو * هيبلثو ةباجالا ةهفعست ءاعد دعب ىهن و ضرالا لكس

 ءافوو * هيف أم لثم هزه رهظد ءالوو * هديل اع هلاحرا رارسا نع كما

 انوهرم هناسل ديعلا حرب امو + هيف كثي مل هقدصي قيدصلا ريخا اذا

 صالخالا دقاعم ماك>اب افوغشم هلانجو * ءانثلاو ءامدلا فئاكك ةوالتن

 * ررارسلا هيف ام ىلع علطمو *« رئاعضلا نونكو معا هللاو * ءاقولاو

 "ادا رام هلا تعترا < لاهكلا ىتا رع لأ ىر نم ين هلك دع

 لك ىسفت ى رط# هلحد *ىطاشن “تنك ذوعسلا ونا لاق" 6 ةباكح ل

 00 ناعلإ دف رهشاو الا الك توعد اك ءامملا ف ةيوديعل اداب دل

 مهنم اناو ءاملا ىف هنودبعي لاجر هلل دوعسلا ابا اب مث لاقو ىلع مس و لجر

 © ةرشع هي املا ةفضطللا ِط

 م .٠ تن ير أ

 ش«رش ظ
 م« ءالعلل رذفلا 3 علاو *» هساردلا دع معلا رق زاح هب *«

 +« ءاينط, لك قوذ. ءوضب قافا *“ اهءايضتدنا: نيعثلا اماذا ءاينض بدع

 * قالا ةدودشم ةمعثو + قاورلا ةدودمم ةلود ىف انديس ءاَقب هللا لاطا
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 ضال
 دعوملا و كرطاذ نكح سف كلذ ىلاعتو هنا هللا ىبا دف رادلا هذه ىف

 مثلا ن 'ناكححرو هيلا عجرو هتجر روتسم ىف لااعت هللا دنع كنب و سس

 لادنالاب ق<لاف اهنع 3 2ث ايدلا ىف ةعسلا ىلها نم قاردسلا ىموم

 ناطلسلا ىلا ىدوم تت لان ىشو دوو ءاشي ثي> ضرالا نع وش ناكو

 تدب ىف ىلا ساف ةئيدم نم برو الث هب ريسو ديدنخلاب ديف هراضحاب ضاق

 ليدل اودجوف نايلا اوكف اًوددتضا تاع نئارذلا هيلع تاو هلع نافل
 دصقو ساف ىلل>دف 0 ىف هودجم ملو احورطم هيف ادوةم ناك ىذلا

 ند هل لاقو ةسومل جلا 0 2 نانيلا ةيلع عردذ بيعش ندم ىبأ راد

 موقلا نم توخي فىك اللا كيف اناا معيش لاق ى بوما لاش

 هلا هذع هللا. ىطر ةنع.ىوكلا توقعي. ونا كش ىنريخاو لاف كاانسلا

 رهالا ىلصو ةيليبشاب ىكضلا للص هلاو ضرالاب طيحلا فاق ليج ىلا لصو
 ةئامالث ةريسم لاقف ءاوهلا ىف هعافترا نع هنع هللا ىضر لئس هنورذ ىلع

 لبا اذه قوظ دق ىلاعت هللا نا ريخاو هنع ىضرو ىلاعت هللا هجر ةنس

 ىلع مس هعم ناك ىذلا هبحاص هل لاقف اهبنذ ىلع اهسأر ممجأ ةيحن
 مالسلا كيلعو تلاعف اهيلع ت نتاإيسف كم درت اهئاف ةيللا هذه

 ةفرءع كلل تاو اهل تاقذ نيدم ىنا مشل الا فيححك 0 أيا ان

 نيدم ابا له# نم ضرالا ه>و ىلع لهو ابحاب تلاقف نيدم ىبا

 0 هتفرع هي ,ىدان و. نضرالا ىلا تح لا ل 0 |

 ميشلا نبا دم نيدلا داع مهشلا لاذ هبح و هفرعي الا اسباب الو ابطر

 ى ن2 اكعد هنعتس: قذلاو عم ت2 ىدروروسلا رع نيدلا بان.هش

 تاسع هنو ور و هنا نوكر شت تيايلاو عقوطلا ىارتم عشب اذا

 تايبضا»رااكا هك ىاووسلا وك : هل لاه اذه اولاقذ ُهثع
 ليال 9 موتلا و1 وامل نهانا رك نذل نيدم 2 محلا

 هلزأ ماو اوقادَص 2دلاو ناككا 7" نت لاقو ةعَح فلا نوءيس

 و فافعل

 ىف هليل ه نكخردا -_-- 1 هدئم ىرت ' ىو ا 0 كا تكلا



 تا
 هرمثب فطاوع ىلا + قرحملا هقوش نابو * قرشملا هقوذ ناساب ىهنو

 * اهدئاوع ليجج نم قبس امل كلذو * حيرالا هن فطاعمو + جهلا

 ةدايسلا ءاعم ىفو * اهءاّقب ةداعسلا ءانس ىف هللا مادا * اهكاوف ليزحو

 6 ذك 6 * حادقالا كالفا نم * حارلا سوعش تقرشا ام * اهءاقترا
 * ناوخالا ريغتو * نامزلا دسف هنع هللا ىضر قداصلا رفعج لاق

 اريخ تاكا دن هدو لدحرأاا ماد امو 4 داؤفلل نكسا #7 دارؤنالا راصفق

 3 رعش 0

 #* براد ةودحم مهبولقو * افصلاو ةدوملا مهني نودقب 0 *

 ةدامو نيءعيراو نا 1 هللا ىكر ئندائبضلا رودعج ماها قوت

 هنن ىلع مجدزأ دقو * ةيفاقلاو قورلا ع ىف * ةيفاللا فئص دقو

 ضعءءاوغي ماكتب ناكحكحو 3 ءايفصالا هرا ونا اك كَم نَستقاَو 27 اعلا

 بابلا هّيفاح ىف لعج دقو نيئس عبس نبا وهو هيما مولعلاو رارسسالا

 ىبرع نب نبدلا ىو معشلا لاو # ةياكح> # بولتمو بوصم
 لادبالا نه ىناردسلا ىسوم نارع وبا عشلا ناك ةيكملا تاحوتفلا ىف
 ىامجا بالرس ناكحو ةييخ تح ةبرغ راازصعا هع ترهط دقو

 تنمو نيدم ىبا معشلا ةايح ىف ةيليشان برغملا ةالص دعب تدعق ىنا ه

 نيعبراو سمخ ةريسم ةياحعب تقولا كلذ ىف مشلاو هب تعمجا ول نا
 تلقو ىناج ىلا هتساجاف سو نارع وا ىلع لخد برغملا تيلص اللث اموب ٠

 0 لع هادا نه ندع ىلا ميذلا دليدع ؟ةرماذولاو "كنور ا ول

 دمت نا لاّقو ىلا ههجو درف برغملا كانه هعم تيلص لاق هب كدهع

 اذكب ىنع هبجأف ةعاسلا هيلا سسف اذكو اذك هل رطخ ةيليشاب برع نا

 مجشلا كل لوس ىللاقو ُهناَتل ىف يبغر نم رطخ اهم ىل ركحذو اذكو

 ماسجالاب عامجالا اياو تدنو كو نس حد دعذ حاورالاب عامجالا اجا

 َّق



 ش0
 فاك هتمرو * ناوهلا ءاه ىف ةيرغلا نيغ هتعووا دق * رهفلا فورح فاق

 هلاوث نونو * ادوقفم هريص داص محصاو * ناصشالا فلا ىف ةيركلا

 * بهايغلا ناوخا بلاغتو * بئاهزإا ناوعا براعع نم * ادورطم

 ةقدح رونو * ءالعلا ةقدح رون تاظحل تاحضن تاعتل تاقدص نم لعلف

 مف ديص نمو * ةيموثلا هماهوا ديق نم هعاطت ةرظن * ءالضفلا

 * ةيموياا

 7 رمش د

 *« راعلل ىلمحت كنم دولاب » ننكحاف كريغا ىدصق ىف راعلا *
 « رانلا لوخد ىفلكت ال نا * ىر' لهف لاؤسلا لذ ىف رانلاو *

 د ةناكح 0 + راربالا ةفصو * رار>الا ةعس .افولا 33 00 د

 هعدق برهو هتماع قراس فطخ هللا هر ىووتلا نا ىفايلا ىكدح

 ريخ هدنع أم قراسلاو تابق لو اهانا كتكلم لوش و هفلخ ودعي راصو

 نب فرش نب ىب# انركز وبا نيدلا ىع ةيعفاشلا عش ىفوت كلذ نم

 ةناعسو نيعيسو تس ةئس قشمدب ىووتلا ىيؤاشلا نسد نب ىدوم

 ىلاعت هيلا هج-و

 أ” ةرشاعلا ةفيطللا وع

 0 ا ل تح

 7 روش د

 » ١ دوسكلاو ىداءالا جر ىلع * انرثلا ماداه علا ىف مدق 2#

 ةكاملا ةنوغلا ةيثوغلا * ةيلماعلا ةيملاعلا.ةيلاعلا ديلا لبق ادبعلاف دعبو
 تصف اذا < ئدالاو فكاملا ةلاكاو: + ىدانالا د تلاز ال * ةيفيزخلا

 + ىيعلاو نرغلا قاقرتسا ىلعف تضبق اذاو * مكاو لببقتالذ

 * رعش 3“
 *« ادا اهدعب اموب أءظن ناكام * اهلبقب ىداصلا حلول ديهلا *
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 *ي
 ءايضو * هيلابم ىف اوند مسجلا ميسولا اجرا ىلا وجراو اوثد

 * هيباعم

 يرش و
 د هأ وثم ىاوثم نع دعا اود هتؤرإ لوصوم قرط ناو 2«

 ناسنا اًووحا ىف قد قمن“ هدعهللا قطر ”وفانثلا لاق 4 ةتكن.#
 ءايشالا نعا نيدم وبا ذاتسالا لاق * هللز رفغو * هالخ دسو * هللع لح

 * لهاج قوصو * لقاع ملاع ةبعص
 « رعش 3“

 ١ ا نا اهتاولاخف ع7 قو لخ نع نئانلا تلا <
 0 لياق ايدلا ىف رخلا ناف * رح ليذب ترفظ نا كسي -

 هل ىنعم ال مما لاقف قيدصلا نع ءامكللا ضعب لئس #* ةتكن 9

 * رش ا:
 اين عارفا ناةدطر اق خدمت ءايكلا اكو ىندشلا داض
 نم 55 كام 0 اخت راو هنأ نيه ملا نع ىح 5 ةباكح د

 هيلع صقو ربعملا بلاط ظقرتسا الق تاءاخ عبرا هسفك ىف بتكف ءاعسلا
 صمالا ناكف ةئاممخو نيسجنو سمح ةنس ةفالكلا ىلث هللاعذ ادورلا

 كلذك

  ةعساتلا ةفيطللا ل

 ١ د روش 3

 *» قرت 5 ىوهلا ىف ىمحتل لق * بدلا ولي ىذلا ردبلا اهيا »

 ” قر تب ماوه ىف ىلا ريغ * ىوهلا رارحا هل نم انأ *«

 مكرب ءاه رم نم ةرطق لما دق هنا ىهني و ضرالا لبي ديعلا # دعبو

 نم هلو + رهذلا وزع دان: :نءروصلخ مكأط رذ ضيف نم ةرذو
 فاق



#1 
 7 ”هتفاثلا ةفطللا 0

 0 ل 77 سس ##

 * قوش: حربشي# قؤذ نك
 3 رعش 2#

 * بعشلا ىلا ويصاو ىداولا ىلا نحا *«

 هب ىكولاقئاس. ينابخا نحال اسارو
 0 داك نإ نم كحل اءاو اي

 ١) اهو دي

 دي ىراطانو عوورأاب م, تكتحو هومأ د

 برعلاو كولا ةلاح َّق م دهاش د

 + م8 تلم مك ىنا أ تلك ل ؟

 5 ىبلد قدك سبأ 0 رمكح

2 

 * ىبسم هلاو ند نوككلاق مكب مكحو 3

 + ىبعممو قرطو ىلوع مكحبب تيا *
 ديب ىسخ مكحريغ ىرا ال ىلا ىسخ د

 * مكيلع مكيلا مكيف كح مها #*

 دب ىبط مم دنعو قاد ادب مكحاذ 0

 ىلا هقاوثا ةريكح ىهئيو ةيئثالاو ةللاصلا ةيعدالا ىري ديعلا

 لئاضفلا اوفب و * ةيلالتم فراعملا فراوعب ىه ىلا * ةيلاعلا ةرمضحلا

 بئاغ لك اهئاوثب متمو * دهاعملا اهلالز نم با ىلخا ال * ةيلاوتم

 ىل<؛و * ءانغلا اهتريضح دئاوع ركذب ىلع دبعلا حرب امو * دهاشو

 * ءانثلا ءاصغلا اهدنا وف سثدب

 * رشا 3
 « ىسافنا رح انوع كتكل 5 وحول كيب ايصلا مس الول

 ةرغ ىلع * لجالا ةاخاومو لسرملا سفنت قالا باستج نم وجرااو
 ميركلا هءانج نم اهب وندا * ناسيا كلذلا نم ةدقرو * نافزلا نم



0 * 
 تععصاؤ + اسهلغط ىلع عضرملا ون> اهلها ىلع هونحو * اهلبو عقاوم
 قادرألاو * ةيراج 0 نعل ,ناصسو + ةءراس اهب نمالا جابر

 ند كو ريا عاولا و# ب نرعإ نع ر ,طملا هع نم لهن

 + ءازعلا ىضار راىف يك همالفا تلاز ال * هنصغ ن | ادمن ا دمرك

 * ءالضفلا 35 6 اذفان

 د روش 27

 *  ايجاو اهل ركذلا يصادق * ةمعن اهلزجا ناركحش
 0 ايئاخ ادغ دق دوس> ميو * مهلامآ بايحالا تلاثا 0

 * ءافصلا ناوخا. ميكحرإاع + ءالضفلا ءايعلا ضعب لاق 4 1 د

 * ءاليلا دزع ةوكعو * ءاحرلا دتع َهْسْر مهناق * ءافولا نالخو

 * رعش د

 خ* ليلق ءافولا نالخ نكلو * ةريثكح ءافصلا ناوخا لئاسو *

 نرعشع ةش ئموطاا ىلالا نه: نب دجنا 0 ىفوت 6 ةءاكح 6

 تدءازمأ رك قدام ”ةءاتياؤآلا .راكخحا ند ناكو نوزع ةنامسجلو

 لويتلا هل لصح دقاظءاو ناكو عروو دهزو معو تافشاكمو

 نيب ى'رينو_ثلا ركتسم ىف هليل سطح هلا هنع ىكد24 امو مظعلا

 دحاوتم وهو دجلا عبشلا ماقف ةيمحتلا ىغف ىنغي نم ها رض ةيفوصلا

 فوقو شانلاو كلذك لزب ف ىوهلا ىف هالجرو هسأر ىلع فقوو
 دماح ىبا هيخا ىلا اهو سضحو ليللا نم ةريثك هالك تضف نا' للا

 و عجر مت اركشتم كانيلا: ىلع فقوذ ماعتالا ةروس الت ره وهو ىلازغلا

 أ رقا اناو تتح حلا امه لاو دغلا نم هآر 1 كلذب هوخا ريخاف لخدي

 ةروس ع كةاغما ام هوخا دجا هل لاق كب ملعا ٍ ماعتالا ةروس

 هتاماركو غابم اندتع هل ناك هاف معن لاق لاميلا بساح كتمعم اًجاو ماعنالا

 ةاضزاو:فتع نلاعت“ هللا ىضر 1ك
#0 

« 

 ةؤياطللا



4 
 ءاملا ىف وهو ةسشن' كليك ُ مهددع ىنع باغ ادالوا اهدلواو نيئس تس

 ناءابو ريكا نشاؤ نرفلا "نا ءامزوهابب شيلوحرشو ا 00
 ةأرملا كلت تءاج رهش دعب ناك الف هتقاو ىف ىأرامب هلها ربو هت
 هب 5 الق هراد 1 لا ةعقاواا ْق اهحوزت هنأ ىأر ناك ىلا

 كب حوز يم اهل لي تءاج امل ليك مهركنا اهو دالوالا ف رعو اهذرع

 لايخلا َق عقو مه نسملا َق عقوف هدالوا ءالؤهو نيس تس ل ها عت

 دص

 ني ةعباسلا ةفيطللا

 6 رعش
 * . ثيل َتْناو بالكحاا نلكأتو . * هيذ-تنازو- نامل ىاظيأ #*

 *  ثيبغ تنارو. كاحيق شطعاو د ماظ لك كءانج نم ىوربو د

 ةئامِم ءاذعلا لالطا تلاز ال * رخافملاب ةياغلا ىلا * رخافلا بانجلاو
 ةرمز ىف لد امل * ةروصقم همراكم ىلع ءالضفلا لامآو * ةرومعم

 لالط عراتم تفص * هالع سعث دعسلا كلذ ىف رهدلا علطاو * هالولا
 تدرغو * اهثويعر اهذا ترجو * ءالضفلا لالز عراشم تؤصو « ءاثعلا

 رذ * جيرالا ءانفلا ىذ * جهلا هءانج نم لكح بلط * اهثوئف رويط

 * ايرذو ادعب * ابرغو اًقرش * هشاطل ردو* هفناظو

 * رمش
 ا ديواجالا بارحم كدوج راصف * مهلك ناثلا دوج كدومل ىلص +

 ءايحا مولعلا ةدلب هب ايحاو * رطاوملاا هن ريت اماقم ةماقا ىذلا هلل داو
 اهلحاو * اهقفا ىلا ةريثا اهسعم داعاو * رطاوملا بحتلاب ضوراا

 * لطاعلا ىلا ىلملا دوع اهتةيظو ىلا داعف * اهّمح نم وه ىذلا علاطملاب

 ةرهاظ * هسعث ةريثم ته <اؤ * لطابلا ىلع قا روهظ هب اهرهظاو

 لملا باتا رىظن..اهيلادرظنخ ره وشما نق "انعدوعالا نس هموي ىف



#3 
 شويملا نم تمزهو ةذدم فلا تعفاو ركحذ دلو فلا دالوالا نم
 نب بهو هللا ديعوبا ىفوت رابح فلا ةربابلا نم تلتقو شيج فلا

 صصقعلا هيلع للاغلا ناكو ءاعنصن ةئامو ةرمشع عرأ ةنس ىناعتصلا هنم

 ادباع املاع ناكو اباتك نيعبسو نينا هللا بتك ند تأأرق هنم نب بهو لاق

 ءاشعلا ءوضوب عجبصلا ىلصي ةنس نيعبرا ا

 3 ةسداسلا ةفضطللا

 * رعش 27

 رطقب ةشاشلا ءام نم كهجوو * ىسلحم تدئدا تّئجاه اذا تنكو

 01 001 فلاب قاس نا :ماتكتج ناسا 11
 مانالا رم ىلع لوح الروب رماح حد ال ىذلا هدوش نم ىهن ديعلاو دعيو

 نسسح نم هاا قدصيو * ةناعدا قدصي دهشل ميركلا هرطاخو * ىوعمر

 اهضعب نول اع ةقطئتسم رطاوخلاو * ةدن# دانجا بولقلا ناف * هنالو
 هتبحتو * ةهناثثو هركش عاوناب اصتخم دبعلا حرب امو * ةدهشتسم ضعبل

 * تاوعدال ةباحسالا ناظم دنعو * تاولصلا عيج بيّمع * هلاعدو

 3 اعفأت نع هللا هداز #2 كم هاد الو 3 امطان هركذ عماسلا راص َىح

 * ناثدللا قراوطو * نامئلا قئاوب نم هلاصو * اعفار العو

 رعش 7

 دك لماش ةيربلل ام اذهو دج هلها فهك ا رهدلا ءاقن تيد دج

 انال هفرعن الو اتفرعب ال نم ديعسلا نينرقلا وذ لاق د« ةتكن ف
 ىرهوذلا ىكحح * ةياكح 6 + هموت ائرطاو * ةمو انلطا هاتفرع اذا
 هيلع تزاكحو نرؤلا نا هب نم نيملا حجرخ هنأ ةسفن 0 ىرضملا

 ءاذلإ ى دوو مست .قارق للشتعل لدا < طابق ىلاءاخ ةباكح

 اهءم ماقاو ةأرعا حجوزت دقو دادحي ْق هناكح مانلا ىرب م لثم

 اه
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 د رعش 9

 + اونيط ميركلا داصقل اشاحو * ىجاح تهجو ءايلعلا كتبهل

 ةنس لب * نيحلاصلا ةداع * ناوخالا ةرازو * نالخللا دئفت نا بعاو

 دتفتو * مالسلا هيلع ناعل# نع ةباكح ىلاعث هللا لاق * نيلسرملا

 ولعو هردق ةلالج ىل الام كلذو دهدهلا ىرا ال ىلاه لاف ريطلا

 + ةناكمو هكتلم ةفقر و 2 ةناقإ

 * رشا
 « ادب دقام مين هادب نك * نسعس»ناوخالا دوت #
 د ىدتوم هزس اعف ناجحو »*« هنسانل نإ_يلس رس د

 *  ادهدهلا ىرا ال ىلاه لاذ * ةكلم ىلع ريطلا دققت 0

 ءاب الا هس ىه * ةيضرملا ةزسكلا ةقن رظلاو * ةيسلا ةيشلا ةذ

 مد خف رطو < ماركلا ءاياوألاو * ناطعلا الس 1١

 < رش

 لسرلا نوال -ةأن د ككاو #4 لاسلا , دفا # لاملاب ةرايعلاف

 "الك ويلا لشسرلاد 2

 - *«رش#
 د ةطصوتالو اهكح لسرأف 3 الس ع ها قتنك اذا 8

 * ىوهلملا ةثاغا * ىورعملا لضفاو

57 
 0 روكشو رذاع قافالاو * هلهاف لججلا كنم ىنلوت ناف 0

 مهيلع ءاينالا بتكح ضعب ىف تأرق هشم نب بهو لاق #* ةناكحا##

 هللا عسا ني اع كام ىدسعل قطا نان و هناوش هللا 9 مالسلا

 5 دلوو تح فلا ا ند تضضخدفاو دايس علا رم 1 2
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 * رعش

 2 هل انس دوطاو فورعملا نتف دج هدئا ياونلا ىا نم رعلا وه د

 + هلاسس هللا قتيلف اسهب دال * هسفن ريغ هنك ىف نب ملولو *

 ىقح فكلا طسب دوعت *

 درا ىوزتلا نع * ناوالاو "ةلعشلاو * نامزلا هلا ناو دبعلا ناو
 3 ا 0 هلصو رد كدعل نإ هللا 0 جا 5 7 ةااللع ءادرب ىدرلاو # هلالز

 هنويع تانجو نم * هاقالم روطب * هتاجانم روطو * امم* هلاجم رغلو
 3 راوبالا ةيمان 7 راهزالا ةعمار

 دل :ه[مانأ - هود مل ضيف اهازن * هنا ول

 © رعش 3“
 ينل واه داقع لومعلا ىرادت ؟2 ةدوزش تالاسز 'قويدلاو' -8

 نم * بيرغلا هنع هللا ىضر بلاط ىنا نب ىلع مامالا لاذ # ةتك] 4

 د مص" 2 »وكلا تاجرتفلا ق ىح © هناك 3 سيحل شب

 ناز 16 ةبلا هل يذلا ملكتف خويشلا صد 1 لخد هلا 0

 راصو هممنج لحما يح اقرع ليسبو بوذبو لبو لب ضخمثلا
 ءيحاص هيلع لخدق هلك باذ ءام ةكر شلا ىدب نيب 0 1

 ىلا راشاو وه اذه معشلا لات نالف نبا هل لاذ مهشلا دنع هرب ِق

 نيعججا مهنع ىلاعت هللا ىذر هلاح فصوؤ ءاملا
 - <! ق ندححس

 د روش

 اسرغ نم قسياف شطع اهستم لو مكلاوت 9 دود قئادح 1

 اسس نا دوعلا رارمضخا ىجرب سلف * قمر اهئاصغا ىفو اهوكرادف

 تاجاخلا هيلا تعفترا * تاجردلا هل تعفرا نم اي ةتدكن



#0 
 ايجو * هلاذ ايحم ىلا * هقوذ قرابو * هقوش قراش نء ىهنب ا دعبو

 اهب قطني ملولو * بئاقملا تلثا اهنع دبعلا تكس ول تلا * هتاذل

 انمتم * ارق اهئان كيهانو * اركش اهركشب كبسحو * بئاتكلا تقطن

 رهزاو * اهتوالح محن رهظام * اهلاون دوذوو * اهلالز دوروب هللا
 * اهئاث بي>رو * اهئاتف بصخ ىف * اهتوالط -

 ب رمش
 اناسنا كاوس ذا سانلا فش و * اهتكاس تناءاصرا ةلا 0

 * هدسأح معرا * هدساف 0-5 نهب قيسلا عقلا وبا لاق #* ةتكن 6

 * ثتاداعلا تاذداس * تاذاسلا تاذاع + هيدأ عاضا * هبيضع عاطا نو

 ةئاسمعبراو ىدحا ةنس سلا دجلا نب دمحم نب ىلع محتلا ونا ىفوت

 ئصم ىلا ترضضحا ةئايسو نيتسو.ىدخاة نس قو 5 ذاك

 هروص سأذلا ه>و ىلع ناك ةروبطم تدجو صوق ةيحان نم ةريثك سولف

 نادي سأاررخ الا هولا :لعو فيس ىرخألا ىو نا رم
 ناكف رطسالا أرقذ ىور قتانوب مكح رضحاف رطسا هلوحو رابكح
 كلملا نابلغ اذا بوتكحم» هيفو ُهنس ةئاعالثو نيفلا نم سولفلا خرا

 قاصع نأ ىلاعش ىف فيسلاو ىئعاطا نأ يع ىف مركلاو لدعلا نأ يم

 اهب رظنا ىيعو مولظلل ةحوتفم ىتذا كلملا نابلغ انا رخألا هجولا ىفو

 نياسم | وناك نا هللا مهجر ىكلم ملاصم

 * ةعبارلا ةفطللا

 ار عش و7
 *« اهلك دح قاوشالا غلب دقو * اهلاحي دوهعلاو مكيلع مالس

 3 د2 املا نجيم ناو 7 ةطاصلا هييعدأ تناضلن ىعي ديعلاف 1 كلعبو هد

 كك لاما دودو لا ا ةيهبلا هترعو نر ةيسعشلا 2 ىلا هقوش نس

 + اهيدانت ةهجو لكح نمءامدلا ةنسلأو + اهيدانب

010 



41 
 "لأ الول « مكان باب قرطا دقف * مكئانف بحر قرطا ال تنك ناف
 * ءالوو ةيدوبع اهب ملأ دف * ءاقلو ةراز مكمدخت

 * رعش 9“
 ملأ يئاغب كانثق نع  قانث شلف * ثداوح. كارذ نع ىنتيغ 1

 ىتا ولو * مكناعم قاوغ ىلا * باطتسملا ءانثلاو + ناحسلا ءاعدلاو
 ضعب لاق 3 0 0 * هراحأ تدتالو * هراهزا لا 5 * يا

 نوعلاو * رئاسلا ركذلاب * ماع نوكلا * ءالصالا ءاغلبلا * ءالضفلا

 لاق * رئاخذلا مظعا نم ىوهلملا ةثاغاو * رصان مركا بوطكلا ىلع

 ةاودعو ءاوأمةدللا رهو ةاغتةملا ةجكارا قرع

 د روش د

 دع لاح رو ةلود ضد لكلو د لاومالا كفو اكمل قع دج

 نب دمم مساقلا وبا ىفوت ةئامعبراو نينامو نام ةنس ىفو ا ةياكح 6

 ىف قب * الداعالاع * الضاف اليلج اكلم ناكو ةيلبشا بحاص دايع
 5 تامعاب روسو * نيشان نبا هيلع ضبف + دس نيرشعو اق لا

 ادلو نوءيسو ةندالثو ةئاهو هد رمش ةئاعاع هلو علام 0 علخ نن تاع تت

 ع * كيعلاب هدنهل نم هتدب ىف هيلع لخد + ديدخلاب اذنك الو

 نه معن ا 7 فاح نهمادقا #27 راقالاك نهو ا رامطا نهيلعو هناي

 اهنم ةديصق الحمر دشناف * ةيفاخ ريغ

 3 روش 9

 د ناو اديه كان تكد 1 + اليوم 0 نأ كس ناك دبف ل

 *« ارورغم مالس>الاب تان اعماق * هب سس كلم ىف كدعي تاب نم *

 مس ل سس م 0

 يي ةثلاثلا ةفيطللا

 0 ديءصلاب م ءام د + ىل نهو ىرهط هلايح ءامم 0

 دعو



#0 
 * مكلطو مكلباو رداو * مكلظ ىلاعتو هناحيس هللا دم * متافلا مكفرع

 ' © رعش
 وابا ياذا 9 للا, عتقاو * ىداّجْناو كتم دعولا بحا

 3 ال4 ١ ند ىف 7 د لصوب لآ معي مانالا ىربع 0

 ضبف ”* - 0 ا 6 ىوزو #* هناوالم باو | ع ىوط ل 0 بانلاو

 * هلاح ناسل ضفخو * هلاقم ناثع بيعلا

 * ردش #
 انيعالتما دنع نجلا ضيفت نكلؤ»ع ةدايد للثل ىركشلا اضا

 سررفاو + هشرع ةورذ ىلع * هاذع ملأو * هبا ماب قارغلا سلخ

 * اراهج اراث برحلل دقوا. اراب نسال راضو * ةقلظي 00

 روش 3#

 * مرااو للا ىف ىبد كذب فا * اع همكح ىف ىلا ضاقل اعوط *

 * نالكتلا هيلعو * ناعتسملا هللابو + هتلاقم اهنع عدلا + ءالاح هذهو

 دبي اهنهلذ مركلا ن 1 ءاضفلا 5-0 2 تدهععتو توتلا اذا ويوم ل 9 3

 اهل دوقءلا دهع نم لعلو » اهاعلو اهلعلو ا-هاعلق * +

 + ترا دق ظحلا ىلاياو* ترا دق ع سورغ لعلف

 #2 رعش 2#

 + ' نوذتزاتحاو قواصا ل وينك اه سا سا ا
 دي ل, جيون الا هباييج اندرمد ا 8 ناك انا

 7 اهزورط زارظا اهيذ تحافو * اهزورغ راقأ اهيف تحال امانأ هللا ىعرف

 3 اهلالد تاعصو # اهل الح كلف نم #* اهئايض رايه ىلع 0 اهناعس ءاهل ند

 3 روش 2#

 + 2 ليحا تسل ىتا ريغالف ىريغ * مكتيبو ىنيبا ىاويختال كرا 0



0000 
 هدولا كلذ ىلع هينيع عودوا هر و * ميركلا بانا كلذ لا ةلاسر

 #* مسولا

 د( ىراظنل هذ رط ّق اقاوت تددد د مهأ وسر ىءاج املا حو دج

 اب رثالا نسحا هيف ترا دق * مه :سا ع هقرط ىف ر_-هظتف *

 الذ رابز ىلع مادالا تدعاسو * تاكا اذه ناككم ناك ول نا د و ناكو

 كوالا ايذ شءلتو + رطاوالا “اهب ع جلاع مكشؤر ناف * بانجلا

 ناسحالا رفاو انالوم لاز ال * رطاوملا مويغلا هتركان اذا ضورلا ُشاعتنا

 ىكر ىلع ن م لاق د 0 د * ناسنالا بقام نسحان أس'ريم

 هلض عا 2 هإ يدل نم كله امههنع هللا

2 
 6 روس «ٍ

 كل داما نطير قدا. ع هلا تالك-الا قعأ لع ثانذدلا ودك
 اهيذ هثحي ةصق امون دايع نبا بحاصلا ىلا ناسنا عفر <« ةناكح ب

 3 قع ةميع' + اهروط 02 اريثك الاه نأكو مد لام ذخا ىلع

 لاو هللا هريح ميلاو هللأ هجر تيملاو #* جيوصن تناكح ناو

 هللا ةنعل هلع
 - 4 .لسوو

 هي ةساثلا ةفنطللا
 8 انيإ 4

 3 روش 4#

 ى نذحوهلملا ه سوح لا قوش + بذعم ىّهلا زان يلف »+

 دبي تبرطأف هركصذ ىل رط#<4 د 2 دحام كك قوش دو

 مكتاذ دوهش ىلا * هقوت حاولو * ءةوش حاول زم ىهني دبعلاف دعبو

 رودو * جتافلا مكفرع قشنيل * ليلا مكتافص ةدهاشمو + ةليجلا

 5 ع
 7 ع



 #*ي 1 +
 3 رعش

 * الع ىرولل امو هللا ليدن مل * ارعتحم در ريس لكح نا ول *

 د الج ىذلا ردعلا ىف رذعب لغلاو دب هتردق رادعم ىلع ىدهي ءرااو دج

 رفغتسا هاناو * لوخلاو ةوقلا نم هناطلس نعو هوانث لج هللا ىلا أربا اناو
 * هريخ الا ريخ الو * هريغ برال * لوةلاو لمعلا للز نم

 هك ىلوالا ةفطللا

 شر
 0 اما اك هيدا وب ثاملح * 5 باي ماك ىداو ىلع مالس ا

 دلا هقوش نر ا محزا ديلا الا ملكلا ديعلاف د كعب و د

 فاوطلا ىلا لوصولا 0 ردتعلو * 0 0 رعو هدايق كاد

 ىجفاشلا ماهالا لاق + همام نادر ىلع فوكو ااو 3 ةيناعم ةسيعكب

 هيلع هللا هجر

 رعش 4#

 دي فودح نهلودو لالا لاق دج اهنودو داوس لإ لوصولا 353 دب

 أ قو ىيرطلاوءرهض فكلاو بك رم ىلامو ةفاك 000

 هنايسدأ طابو ىلع رستشلاو 7 هره>- و هرعس ىف انالومل وعدي ديولا يأ امو

 هدهنو 4 مانملا أ رهاسلا قوشت هيل قوشسو #34 هركتنصحب رهوج

 0 مايغلا ءاكمل رمزا كوك نم نسحا 1 ند

 * نا
 *  قتشا دق مامغلا ىبل هنأكو ا« ائعستم (اهرهز ود قضوولاوا

 0 7 ىح ال اق انالوم نا : اك نم ارهظم ةيدويعلا هذه ترطس دقو

 نصل 0 دص نم لوئسملا: + افصو نسلالا هع دقن ام هتالضفت ند

 لوا ف اود هل ىرب كيعلا ْنأف 3+ همك "ذأ وو + دق دا دقاوب ةيصولا



 يي 1
 رارعسلا * اهراهنا ضايحو + اهراهزا ضانر ىف حاترب * ةينافرع
 * ناحراو حورلا اهضور نال * ةيئافرلا راصبلاو * ةيناحوزا

 * ناحنراو حورا اهيف ىصب ةضيور * نايةءلاو ردلا اهضوحو

 0 نايشلا ليلح 1 دمحت ءاخ * ناجرملاو ٌؤلّوالا اهنم عر ةريح*

 ىلع ةناوتحال * س 3 ا نامالا هجو ىف رهزا ماسن أك 3 نافر ١ رهاز

 سبابو 00

 * روش د

 *» فصول م ام هيذو ناملا ىلا #* هلسح هيؤصأو نكون ىلعو ه«

 * ةيئاجر هزونكو * يناير هراوذاو * ةيئارق هرارسسا باتك نم هلايف
 عج دق ىرمعل هناف * ةرع هتااكحو * هن ع هلالكو * ةيناقرع هزومرو

 محن ىملو * ناذآلا همع-ل ملام + ةتوريجلا راث آلاو * ةيتوكلملا رابخالا نم
 مسا 1 ملو * هلا ىلع ءالقعلا نم حمدان جدل مل * ناهذالا هلوح

 * .نابهن' وابءراا مركب« * ناحمالا دئع و .* هلاوتف ىلع ءالخفلا نم

 33 رعش

 * ءادعالا هب تدهشام لضفلاو * اهئارض اهل تدهش ةعتلمو دب

 سئافن نم سنا نمو * سيلج لك نع ىئتغا * هررغ سئارعب ىلخ نذ
 هطو>و * ىرهوج هضور نال * سد لك نع دا + ةوزرد

 تصقا ريف * هرايطا تنئفت دق * رخاف هردو * رخاز هرحن و * ىرث وك

 * هراهزا نونف تكحاضتف * هراهنا نويع تكحرو * هراجشا

 ىلا نا تكف« :ةرايشلا د * .هراخا كك ذو
 ا * ايرط ءالعلا سوور صقرب #* ااطخ ىعشو * اا 7

 ند د كيبأَوو * هراثآ قراط قاجانو * هراونا قراش ىتاهلأ املو * ايع

 دنا قل ميتا لو تعءفر * كواسلا دبارف نم دعو * كولملا ةرمز ىف لخد

 قانتنك ناو:+ تيصحلا ءانغلا ىذ.* نيحرلا هناتج ىلإ + .ءكاوف سئاقنو

 * ءانس رمعلا ىلاو * ءايض سعثلا ىلا ىدها نك كلذ
 رعش



 *ي ها
 + حايصلا حار 0 هللا اهاوس # ةرهاط هرد للا #3 ةرهأسس وعل 5

 9+ ناك نويعلا تاذ ناد ناتذقا قان# حابصلا حار ىلع

 د 0 0

 د رات و قي دب 00 0 ىلع دب

 دي مالسلا راد كالثو د مارح ثتنب كانه دج

 * العاف تاريلا لازال + ةروصلا عيدبلا * ةروسلا عيفرلا بانجلاو
 ناصغا تسب امل * الفاك ناوخاللو * الصاف ايايغو * الماع اهبو

 د اهرمأ و »ب اهردق ولعت ةلود ْق * هدا نانفا ترضخاو ة:.ةر د قل

 كعل دل تتءعءرش * 001 براوغ ىلع 1 #3 ءكالقالا ماج حمانت

 فئاطللا هذه عضو ىف * لوملاو ةوقلا هيو * لواطلا هل نم ةراضسا

 عسناو 4 ناكمالاو دهذلا هةاطا 7 »+ هد رولا فراعملاو 3 ةديغملا

 نم ىل ةلو»* ناديا اذه لن نم تدل تدك ناو # قارا لاك

 0 ضاضلا رطنلا لا ىل سدل ثان ىاّرعا عم اذه ناد ةدوعلا هلله

 * قاملا ررد ةكااكتلا اذ نكلو #7 بكفاثلا ركحولا ا

 نالخو + افصلا ناوخا تاراع نم ذخالا ىدددو * ىناثملا رد نم

 ةودنلا ا نم نك وهف د اهلاو فورطو #7 اهمالحكح فورد 3 أولا

 تارايعو * ةيؤخ اهرارسا ترالك *  ترشنلا موقلا تارايعبو * سقا

 هرحمل نم + راطوالا ءامم ىف * ىرح نويع * ىرمعل ىهو * ةيلج اهراوثا

 * ناثلا رخااإلا

 3 روش 0

 د ريد 0 نيعال اهو بورغلا 2 د رهعلا 3 ليللا 2 املك سعءلاو »و

 مهاب ىف لسوتلا هانم 6# + باهولا ىنغلا ده< + ناتكلا اذه انيعم دقو

 ةيلعو * نافتسملا هللابو ةفيطل نيعيراو تس لع هتئرو-# .لسّرلا

 تكلسو 0 هدب دع ترك نه * ةدب رهلا ةردلا هذه تعج دقو * نالكيلا

 ءبسو بارون افر 4عاي و * اه قى هاند تاو اا تينا اقدر + الن ناار كال لا دا يا حر لا



 امتاد اريك الست « 5--- هلآ لغو د 2 اديس لعدسا لكو

 نيبو اننيب حنا اخر * ُكلاَقلل ةدع هللا الا هلا ال + نيدلا موي ىلا ادبا

 نيح افلا ريخ تاو قحاب ائهوق

 * رعش ##
 0 برات 3 ءام د ىل زهو * ىفراز نع 0 اا تف 0

 نحر ادبع + ىولءلا هبر وذع ىجارلا * ىقوهلملاا ديعلاو 6 دعب و
 هللا هعفو * ايشم ىباطسلا * ايهذم ىئملا دجا نب ىلع ن دهم نا

 ىلوا نا #* لوب # هتجرب نيزاشلا نم هلعجو * هتعاطل ىلاعت

 * هلماش هفطاوع نم دج #* ناسللا هن حت ريو * 3 مح*رب اه

 - دلال ق ديحعولا .دمح انوي ىلع هللا ىلصو ١ هز ماك ىتركح فيطاو

 + راحمالا ىف ءاقرو تدرغ اه * راربالا هيعكو هلا ىلعو * هلاك ىف ديرغلا

 * هيكم اهيحناوذ * هيقوس تاحسو + قوش تاحشر هذهف 6 دعيو ع

 * ءاغليلا رك“ نم اهدئارفو + ءائعلا رحم نم اهشاوف + هيكسم اهحناوفو

 ٍِل



 0 ل لا

 كدنْناك
 م7 لسرتلا جهابم ف لسوتلا هانم ١

0. 
2-6 

 رم 5

 ه١

 34 هللا ع ىاطسلا ىنحلا لمدعم نا 0

 « هتكرمب نيملسملاو ىلاعت

 ي ةرخ آلاو ايندلا ىف
0-4 

. 27 

 1 كي مأ 2

 باوجلا ةعبام ىف عبط 0

2 
 ني ةنطنطسق ©

0 3 
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 يد
 م دقق دعب أما ميسو هبخكو هلا ىلعو د# اديس ىلع هللا ىلصو هلل دجلا

 ناعتالاو ةءودلا ةبامب محك“ سانجلا نائج بات ك عبط هعيقوتو هللا نودب

 ىلع لجسم باتك وهو قئافلا نسا هْفلؤم طخ "ةليلج ةكش ىلع

 ماها هفل ومو ال فيك * بايلا اذه ىف هل ريظن ال * تا الا بايل

 ريهشلا + هعاجسأو هراعشا بيلاساب درفتملا * ةعاوناب بدالا
 * بداآلا نونذ ىلع عالطالا هي برعلاو معلا نيب

 * هللا هجر ىدفصلا كينأ نب ليلخ ندلا حالص

 ماع ناكو #* هاوثم نانلا سدارف لعجو

 ةينيط:طسقلا ىف * ةينلا بئاوجلا ةعيطع ةعباد
 مظعملا نايعش فصتنم ىف * هيم ١ ىلإ

 ىلع * هيرخش ١211 ةئس روهش

 ةالصلا لضفا اهحاص

 # نيدملا امو



*» 1 
 * ايلاس هنع ةعاس ىلق زاملو * ابلاس ىلعل ىبوبحم رصباو

 * تاقو 9“
 د هيد يه تحلو ضروتن الو * هيد نم ايحان برهاو يملا عد

4 

+ 

 دب هةيدرو هيدرو نم م «ي ارجا تزل حار ادخ كاناو +4

 دع ايمو هييعخو ثم ك_با * هءاهم رطقل ىتاهلا كتفج عدو *

 3 0 نم تعئراو هتعدوا * ىوه وخا واسلا موب ىل حال ولف *

 هك دو# نبدلا باهش ةمالعلا انعش ىلع هحّررقا ا_ىسح تاقو
 ©« ةئامجب“#و نسشعو عبرا ةنس ىف ناوضرلاو ةحراب هللا هدمت

 00 دكا ت18 ىرااع كاما قدح لكاب ىيتاشلا ل2

 د 2 فاشسا مف ريخ“ نمو * اع ن نم ميكك قف كف دش

 د اضدا تلقو 6

 د ل د ا ا

 * 3 دوج نا ضورلا لاهو * ىجمد يدم تم هيق قرايل  ه*

 © تاقو 9«

 00 ردع مرسل نار1 استوت ك1 نرد

 ل ا و كلاؤس تف اي ظاذع ىف ىاق تايو لس ١

 * اضيا تاقو #*

 0000 مس كرا مدنلاب ىتارغ « ىذي يللا دعب ءاج 6

 ىر جالا اذه د52 تلاكو + ىلعب قاوشا 7 ا ا

 دي اضنا تلقو 9“

 * ىيماسهلا ىهءناهلا هادن * نم ىل حم بام مي كيلم

+ 

+4 

 هي

 © در ماهل د نم ءالعالا ىار *«ء اضل ةاننعيق فيسلا لاو *
 ايا أ

« 

 دج
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+4 
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 6# و
 * نه بونذ هلالا نع امير ىلب

 اوفع 4 م م هيلوو ءال دي

 * ىضرلا ىلا نيهلا لاعصا صعيق

 اوهز شا هه نم هفاطعاو *

 * اعد اذا لضق لي قم اذ امو

 ىوزي الو هسدنع و اه اها *

 »« هواش اك راخلا لكلا

 قومتمو  عرولا لومع هل 1591

 : * تاقو 3“
 ىوده الو ىاده الف * ىئيع ضعو ىسلق تيلس

 يوُلُس ىرطاخ نم تكلس 2 نايلاىامطالا ف كد

 ىاوند نم دعبلا:.تندو "6 نع تن تدكحما 205

 و ىف حار دقو 9 * ىيتححو سسسلا حلل

 واع نم ضفخلا 2 اكييعلا2 لواللاب ىندتعمو

 « تحن نم ةانثملا ءالا ةفاق 6

 دك تلق د“

 هلرو للاغتشا ىف نلامتشا ئا روك« هيت اهواعلا ىف ل ا
 هيلحروعو دق ءازآ لاقل * امرا توذخ ام" ل 0 ١
 هنرت هاد ند ا ند د ليا دناوشلاب ريصق "دان

 1 مشي + ةتكحأب قوربلا هيف تعمل اذا

 * تاقو
 ايلاب دعاسنتلاب ىلا حجبماف *« ايلاح لصا وتلا ىلاح ناك دقل

 ايما رع ىما يعزم تطخا ىبرقل + تفلت ماهس ىبضن تلسرا ناو
 ايلاخ ىراانم ىبسا ناو ّىرمط «'ةيلاتت تااكلتا ا لا

4 

+4 

* 

4 



4 * 
 ىهكشتو ىركفت هزه ندللا ةضور ىف ىلذا دق نداش ىب *

 0 نفح امون هرما نع * لحا ىل لي جاس رظان وذ *

 ]1 موهم قري قمو * هقرط سعانل يمد ىكتشا ىدخ *

 كي واولا ةفاق وه

 *« تاق ا“
 ولح ىل شيعلا الو واخ ىرطاخ الف * وهل ىوهلاىف هل ام بحب تركس

 و هوس<

 01 1! فيلح بص ىملا فيلا «:ئوذتلو دباكلا رتسا.ىف ازال اعد

 وخىرولاىف اهدعب ند 3 ع الف « ةأشن ريغ ةوشلا ىف هل ىيفنو

 و-طخ و دع طخ هل ىف ا + ىئاخ سحبتلا نا ىد كاهو

 د تلقو #6

 * ىوقتلا ضخم ىلع ىوقت ال تنك اذا *

 نم وج نا 0 دش

 *» اصلخحم داعملا ف ىيبرت فني. كصحو م

 #*» ىودعلا 3 م ىلا ىوعدل ا ترطضا اذا #*

 « ىدهلا ىلا عاد كادان نا أ_ظتأ «

 * ىورأ نع ثيداحالا ىورت ىنه ىوراو *

 8 ىوحلا ملاع ىدذدب

 نب تاسف 0 تح ار نأ حان رب و 4+

 * ىولع نم كايلعو ىدع_س نم كدعسو *

 ' * ليذب لبذب هم ارزو لمحو *
 # ىوضر هل ضرو هليذ ارح راحو *

 * اسهاثو مالسسلا راد ىف عييظلو ذب

 +« ىوألا ةتئجىف كاوأم اه تاههو *

5 



“#1 
 هفس اهدعب ىتالم ىف هذشاه + اهدداححا افاوشا داك ولو

 هلوبِنويو نماولو ةييد غر اببصلا يهفطابوم , ترجغ دقو لإر لو

 وزن هزي نم هب تدل يمد, * هببتيتص طض ئرلا كاش
 د« تاكو 6 '

 اهالصن تضرغا نا كرد رانو * اهالنصت ءاش-الا ىف دمه كانيع

 اهارجا مت اذ_-مو ىل كافج * ا اهارجا كيف قلفمو

 اهالومو اهيلوم تحصأال ىلا * هل 0 2 دفنا تكلم

 اهالغاو اهالعا لبق ىذلا ىلع * ةمركم ا دقو كيدل تناه

 اهاجلا رك: نا ( هأللأت الذ“ « انوا ”ناكذ.- اع" تاولظ. النعاو

 _ تلقو هي

 «*» اهيش كدخ تأ جك لل ىناو * اش ند انعلاب كَدَو تارطخ. *

 « ايت لاخلا ىف ةسينت اكل نع قلق ىف ئذلا فرطلا ا

 * اهرما فرط ندج ىنم دهسلاىف * اهرما ليقب ءالخع :هلقم ىه د“
 * اهومو لاصولاب طااغو انع *« ىركلل موه ردملا هم كش نا

 د“ تاقو 6

 + [اهلدو ىلا يافا قاتلا انه :سايلادك ما رثلا ناش رْكْناَدك *

 »+ انهلدو ماهتسملا لتقب قفا.“ اهلاج زع نا ديلعلا رهو *

 * اهل اهل تلف ءافكلم لو «.اسئلابهل اولسلا ,ق كل

 *« تلقو
 « هيجرا ريخ لكف ىنلا قدصي * قيدعا نا ىلائر قءتدزدعل *

 * هوم تب اذا ىمونت رصباو * ةبتمزعام اذا ليوش قةحا *

 * تلقو 9“
 * هركع مارغلا ىف ىلصت مالعف «* .هركحع ليلذلا ىلق ان تل

 »* هدو لادم نيب نابت ال ةئودلا ىلع بريطاو انا ام تامه -



“4 6 * 
 * ناما قءاههاتو قافالاب . ** ىلاخيللا تانداخ لبق نم“ تنك *

 * ىقاجنأ بذع نوجلا باذعو * رورتس لاصتاب رمعلا مطقا *

 # ىنازحا نم تازاجالا هترع * ىرمسف رس نوذزاتلا اهيا *

 * ناش عذغي يللا ىف ىناش نا * ىردا تنك امو ىوهلا! تك <
 يي نادر لل نى نبا : تدعي منع يي الق لوذمعلا. ىف خور دمق نأك +

 ض تاكو 9

 دش ناها ىف هب ىتامالا تغلي *« ىلا ىذم ادهع هللا نعر 2

 * ىناعم ىل> ان َناَع مالحاك د مكب حق سدا ماناو دب

 *# تلقو #“
 ئيسلا ئبب همر امباذا كلبساف * انس وذ ىلاعملا بسكج ىف دجلا

 نده نم مرا ىلا ىف كا ام هللا قاد يدها لذ معدل و ىب نإ ده داق

 نسر داب كاذل دقناو :انتسر. التحت دع نكت الا فر املي اولوا كاعذ اذآو
 ناد ىوليلا قدم فا لعداف ا ىلا ىدرلا لاح ف ريصلاو

 نك نك هيف دغتال هب رهظاو *« الخأب كتال لاملا لذبب مهسأو

 نئفلا ىف عم« قرولا اذهب تداك * ىنف ىلع تائاكلا ىف ام عيمجل

 نفي ىف و2 بصنتال كادكع و ** نغ ىف ىناوهلا نع تودغ اذاو

 نسولا يرن سو داهسلا ضرق * هناف مارغلا مكحد نم راذك
 ذل فيس اوم 1

 ني ءاهلا ةنفاق

 *« تاق ##

 لع طلت عيت“ ؤدبلا نأ ١ 1تغناوأر او وهلا لطفا دنع ا

 هن طق قرط دوسلا هلافجا * تراظف نا نزلا ضور دنا امو

 هم طق هدو نسملا ىف ردبلل + اع يئاوذلا ليا ىف علطت ناو

 رعود معجم ' دلاكع لأرر ولو * ىفنعل ىككا احش> لاخ حيوان

 وأو



 ا
 * انا نهريخ نم انا لاقل ضاق * ىلا ناوآلا اذ ىناوادتكاح ول *

  تاقو <

 4 ىنَع اذا ماجا قرو هذق نعو ا ايع كا ةنع ءاعردلا تداك اولس دي

 ىنع ام 0 نع تهذيل ** هننوع ثرذانلا يت[ 4
 4 ان نم نلقم تأ دنا م اهدنع لسف ا و. ل ١ قران رفا ام اذا بايد دب

 د 2 هتتحوو 08 ا دي هدود> ضارراو ردن هايم ل

 دج أنهح هناؤحأ لعل نم مي دج هفرط كك فايسالا كا ولي دج

 4 مدملا ىفاهئم د

 ىف نِهلاو رسسلا اهيذ هارسف * ةاطع لضذ هينكضوف ناجي

 نسما هو ا تابارلا ن ” عدا 0و دج 3 تن دكلا عا يلا مكف

 000 أقورعم نم 0 داس مو رغل نم انس لَو

 انتم اهو هانمعلا ىلوأ دم كو * للعلا قدح 5و يما دا

 * تلقو

 - هسنم هم ىل تقو لك ىف * ىط ء+و ىف ىفرط تهز 5

 دج هيحو ةنحو ْق تيعل د 34 اهدعت ند قسشأ مل +

 © ةينارع لج ىف تاقو
 35 ىعو ائم اًشْا ريسآ » دقو انع الحار اب 2

 : انزح كيف انزحو ازع كسيف نع دق مك هلل 3

 7 تاقو د

 *  ._ىاعا الو ناما:الرانا اهف. + نالت ىق ىوشتل نإ ا ا

 * 2 ىنادا الو نادا الانا اهف * ضرب اوس امو نع اوأت

 « تلقو 3+
 م ىتادتلا دعب دعبلا ناهدو * ىققامز ىتنامر هن بطخ ىا *

) 1 

+ 



 يل #
 5 ملك: ىوج ىداُؤُف 12 دب الك ةاشولا تدعم أولاق

 د مريت اؤولا بالط نمو * ىريت ل نم بملاو

 د نادكالا ضعإ 2 ىلا 00

 5 موا ةدوحلا لضكحاب الك ءانا:اجاذا نما

 * مل وا موةلا ىف تنك نا * اقح كبحم انا
 كتان ٠55305 تك“

 ي نوللا ةيفاق ©

 © ءايلا موزا عم تاق«

 «* نيحن نيح سويلا لوزيو معذ < نوهت مث رهدلا بوط+ لوهت

 مار و ىدولا ىف ارك كديور, »ب اهيحاص_ريصتلا..الا_ نك اذلق

 « نيعيو هراتخت ىذلا ديعي * هدوج حار نم دوجالا غبتالو
 #« نيشل هئم ضرعلا وياتبلا كيش ؟ هيار ءوس نم تاب نم علت الو

 « نيدو هت:لصح اذا ديس هه« هلا لاما, لذبلا كرد دوَعَو

 *« نيلي لازال روتق هيلبيا# مزاخ ريغ قتلا ىف اهزع كالو

 د واولا موز عم تاقو *
 "ارد كلا كلامو نول + ةةراعد م15 كنووعساو كوك
 * نوح الو ديفت صحا الف *ندكتو تاراغ "هل 'تثفي اذا

 »« نوبغلا ىه نويعلا ىرا تنكل * اظل تيوه ني> تفدك ولو

 «ي نوصغ اهنم تحرت ضاررا نوصغ مأ تندت فاطعاو

 ب نوكو . اننهل, .ناوكرلا دنع اخ ++ اقاستتنا_ اهلا ؤفلاكراط اذا

 6 ناعكالا ضعي ىلا هتبدها حاجز بانه عم تيتكو #

 * انههنم ضعبلا نآل اناند ىدها * انسح اما نعل ا لفل

 #« انئسو ه6 هنم نيعلا يساافا دع عقل اع ةيوانسحا) فن

 * اندووري نا انس قرطلافقوتس * ادهف هءانص ادن هتم“ ا دق

 ول



#04 
 د6 اهنم ب

 + امايلا هنم ترطع اماتخ *« تضف حيراانيلا تضفا ذمو

 د ىازملا ق اليلب اليذ اهل د تره نِيَح يلب تيكا لوك

 3 اماما تف ةراغ ايهيلع دونا كش نيح

 * امالطصاو ءالطمعا ا تيذو * انارطضاو اهارطضا اهب تقضف

 امانالا مانا ام نانسو بح * ىف ىمرت ال هللا, ىداؤف ا

 امارتوا اهماهس صارت نا * اردق مظعا كارلا نو

 قّئلبق *ي هلهأ ىذخاو هفطاعم ىوعا

 كدلك

 ل

 د« تلقو #*

 © تاقو

 آي تاقو 6

 مولح 0 مول حرا سم دب اد 5 0 1 ع

 # تالقو 3“
 3 هن ىرايطصأ دح * مل اندم ادعرا

 مكغت هتاشع سوفن * ىنغت اماكح ادداشو

 مت هلا ىل رهظي * قح تاقف الصو تلأس
 2لوأ لاصولا قطا ثا وا بما طوس
 معا ماهتسلاب تناو * ىلعاو ىوه ىلغا كردق

 لبسبست :ي نحب6* هذسهذ * ىلست دق صلات

 لمت ىوهلا لذ بلقلاو * ىلعت ىرطاخ نع ريصلاف

 همأوذدو ةكهوذ نم

 ةمالتب هس .ىف الو -ىدع « عيطم ىلعا اكن راغتلا افلا

 همالطو ىل هد داؤْولا ىنشف د هباضر فشر دع نادل

 هماعو هع نم ىذقنم نم * اعمدا رد ناوخشلا
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+4 

+ 
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 *ي 0١
 © .تلقو 9“

 * انتهان كلامج ىف ىفرط ناك نأل

 +٠ ؟مزغااو ىرغا بنلسا قي رطاخ ىذا *
 *« ىعمادع ىوملا تيك ذا تكلا 4+

 *« مرضاو ىرنضا بلعتلا ىف ىوهلا رانق *

 * ايفاخ بلا ىف كنع ىبام ناك ناو

 ٍيعاو ىلعا هلا نإ كاك تلكم

 + قى قلل زانق تهك#نأو

 مساو ىلسسا تولا نا هللاوذ *

 6 تلقو 9“

 اك نوكت نا انرثلا مو<ىبطرا * اه مالا ردن ان كمل اذا *“

 اك اينبطل نكدتا للكتاب تربل ىلا ”هلادات- قتأل ' ىوها
 ل الق ىذ اهيف تكسما العتق ه« اثبع افلا مااب ىركف تلغش «

 اكل م10 هشام نص »+ اعدم اوزلا لاه قصص يلا

 دي تلقو

 2 ءامدلا ىر# نأ مه نيح>و + ص مانالا ق ىرسسا ىعمد معد
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 ىبر نوذلا ىهوت ام دلحلا مر * ناف داؤفلا ىم<2 اهمهس هلم وذ

 اذ هيدل ىقبا امو ىنعملا مذ * اه ,كح## امل ارئاج نكي مل ول

 قل ف شرب, ىلاق. نم ثعشملا مل دع .للوإ ملأ ول (.ىأت داعب, .هرمض, اه

 يَ ندهرحم ىعومدو اشحلا مط دب قوشلا رج نيبلا فقوماب

 ىع نوكي نا ىثخاو داؤغلا مع * هخلاوا تيش ذه بلعلا ىف كاذف

 د تلقو د

 * ىباعتلا مرر ته ذا ع #* افاليسلا عم ىذلا اذام الس *

 انو



* 
 * تاقو #*

 »* للود لو نأ عا هلو دب ,كحرع ءاعشلاب ىو منا دي

 د للوذع مالك ند 2 عمالك * ددأ مف مكيف لذلا قرب تع“ كو دج

 *« تاقو د“
 لالذا سا داك ىصر اه تنك اذا دج ملت رقت ال سصمحاالا هالو 2

 6 تلقو

 ليز“ ريخ تصخضائدهلا ليلد * يل ليل ىف حال بيش حبذ نأ
 ليلد قارف نم ليل .دقارف * توعرا امو مالظلاىراش ىذه ف

 د« تلقو
 د نانيللا" تلضاح نم * ني مو هلل دب

 دج لاكفلا سائح 0 3 اوذاصوا د !اصو اوناص دي

 « ”هيروت هيفو تلقو #*

 »« ىللطالاب لطهلا ماد ثيغ مولا نم * هداج نيح ءظاغ مدن برو *

 د 0 الب ف اق دس أد كلك دا ا هأ :تلقك "9+
 ل ل

 3 ميلا هيفاق 0

 © تاق 3“
 مدع, ئدعلل» هاش ىق--!ادمهشو + مدن ئدنلا'ى ذ هارعام اكلامان

 مرو -قراؤلا ق:مارت مكث لكالم * قلم نع ءاع ىدامو ناش ١

 مكح ىكح وا ىدادو ضفر صنوا * ف كاذب َيْفا ناو ىاضفج عدف

 0 انقللا دنع *ادمسكا : قضم < ىلضابم : نينا ءاش نا لك

 5 هىدل نوكي اذ * ىل# ىذ باقلا نابج مدق لك نم

 اودححر ا تيا مهل 1 هلوأ# * مهل دوج الو مع لضم ال

 محخر اخرا لزع وأ ا 0 اناس ءأك وللا بادع 558 قم



#0 
 * دامك لاحم ىلع قامالاو *« مها_سع ىلوشب ىنهي شيع قا

 د اهئم د

 ادسادر] هااكمأ كاف جدنا ب ععمد ٠ ليخ هلأ قأكحو ,
 هل ىسالاو ىدعلا هيام قر * يح دجولاب داوفلا باذاو

 الا زمالا [وروشملاب عومدو ب تاذه الا .نحلا تاما رع اش ا

 ةلزاكم الا نركلا راشفتو دب مالم الا لوذعلا مالكحو د

 © حجدلا ىف اهنمو ل“

 00 اولا حارا واذا ءانتع تناك جانا ورام

+4 

 هاالضلا دسم ىئدهلا ىديم وهو * .قامالا تر ٠ نؤملا "ليز ؟وهف

 هلازح كيدل ىدسبب لاقمو د الب زج كتبا 00 5

 *© واولا موزا عم تاقو #4

 هلوصو لوصو ىبأي رظان كل * هلوسو بحل دصق ىهتنما
 هلوصن ةضودَف كنذح لوصنو دب هولس باضخ عوابتلا عفن أم

 هلؤعثو ةنم_سويش نب رعتلاب 0 0 ىضفت نمز ىلع ىسسأ

 هلوبش هلبق لك صتخال * هلهال مارغلا فاظح نا ول

 هلوامو هموأم نيس ا ب هلا ْق لادملاو للذللا نا

 1 د ككل ررصلل جدر يع كح نعل ل كا

 0220 وك لات راف 1# 3297  .قلاتحدا قلعت اذنلقو

 : ءايلا موز عم تلق و 2

 4 *« هليجو هلاهج نيب بما ىف * ىلباا قوشملل عمي ناكح وا

 د ادلع ةهدات دا 0 ءافشو »* ىوجخلا راث ْنم بصلا نسا لك دع

 + نيلي رلا فاز ينعأي باح قب * ىوهلا لها ررب نان قارا نكل يح

 م كح ا3و- مالدي ءايح نأ ان ذدللا» كود ىلع هرظانب اذ نم *

 تاقو



 كرا
 يي ماللا ةيفاق

 ا تاق 6

 « لافغاو ءافغا .رهدلا ىف ءرئلل

 ع (هقرخزو ةاعنانلا وذا خراف للا

 + مهكحرد. تولاب مهبلاط ناو
 د مل قءال-ذلاا لعف ىلع ناياكلاو

 *« ةتزك دِيتَع لهو وا

 <« هزردك ورالا تنك ةشعو

 « ثدح ىلا ىضفي اًضُهلا دعب ءرملاو
 # هإ نو تكصر كا هأاسعو هلعل

 لاوهاو ءاوهاو دار اع

 لا ءاطبالا أعم أى هنا

 لام*أ لاهمالا ةريكح عم سالو
 الما ءالفالا عدن و عييولل

 لايع»و..ناتحم كلدف

 لاجواو عاجوا رهدلا ثداح نم
 لال_غاو لال تعا هيق هءونذ

 لاضفا ءاضفالا اذ دعب هنر ند

4 
 ماع
6 

 *« تلقو
 لوهو ىوهلا وخا موع اهيف * ةيس كدو نيبو بيضعلا نيب د«

 ليهف ىبصلا خار اذ نهتو * اصلا حيز نم ديعو اذ جاري *“ 4

 © رافس رجات عام ىف تاقو ا“

 لاقتنالا ردبلا ةداعو * ضراب مه مل رجاتو

 لاجج .هلاجلا لابجلا دع: صخاق ؛ةسحن ىف ظرذا

 د6 ةدرصو نم تاقو ا“

 لوا» اهئالما ند اول الو » لوغشم بصلا ناف عومذلا اولس

 ليدبت :هيدبت ئذلا:مارغلا ىف لهدم نمش نع كيرالا تاعداص اورككشاو

 ليو هنود افدنع ىوجلا يم مكحدعب  ةييعقعا | تم امل لهو

 د تلقو #6
 ل هكر ماش امدنتع * هلايضو قيتعلاب ناكنلا ركاذ د

 + هلاك ال ىف لو وا ىذش 5 0 ني رادلا نا هأ ّددعأاو 6



 « ل4 »+
 #« تالقو 9«

 « اكالخو لخ ىلا ىلق لاماه * اكال>و ىبلق ىف كلحا نمو

 ١ كاباهن نزع قير قاما :* «ليلاايب كبيقا ىلا غ "كلل هلو

 7 6 ردا لودتملا كرد. نم نادك ادع جحد كتم 1 عت يار نا
 د اكول هلأ لدلك اذ اكن سريعا هللا مظن كج هللات د«

 طالا دورب ككاح اه *

+ 

 ََن +

4 

 دج قىلحا اه كائءم عدلا ردو اللا و 0

 م« كارثي لالا ناس ) ىنعملا ىدا * قسغىف فرطلا كارمس دقي يم *«

 #*« تاقو 9“
 ندم ل ةلطاناعا .حورت 26 7 اك هلا راو ىكست عاسطأ

 م«  كلس ءويضب ىئارغ قرط * هنن تكخاس دق مدنبم ىذ

 دي 2 لات مك * هضم نوفا ما هس يس د

 : هلا يلا ل

 ملل اردنا ىقداؤو نق" بيف حرب ىّكلم تكعشما ع

 د6 تاقو 6

 « كايج- نم افرص ع ر# بالا دع( هلا فخ م ىغملا بئكلا 0

 * ى/ايلا 1 ىلابلا ىلع قر هللاب * اهيلطي ىرطلاو اشملا ىف ةداغاب *

 * ىاشلا رطاخلا اذه كزلهيل الا » ىدس حالسلا ىاش اهتفج ادغ اهو

 # تاكو #6

 '* كاجد قورب نم ران دقاوم * اشحلا ىف كل مك ءاءرجلا ليل نأ »
 « كاباذ حاول نم كاب ظحاوا * نم كيلع نباحسلا ردك رادانو *

 : تاقاو 2

 ل كاعر قار هلأ مو فود د ةدرلا هم م هلا بافأ د4

 #«ي .كبفسب ىند ىف هب ىذش ا *
1 

 د كاشح داوُف ١١ ىف كاش حذا وذ 3 جر زان ريصلا و عيدوتلا عدوا و د

 هيِقاَق



#0 
 *« تلقو

 ىل هزم هاقلأ ام تيدتعا نا *« ىلا ضيضحلاب ىظ> رهدلا لزئا دق

 اك دخلا 3-5 أنيط دادزب دوعلاو امن ىءرضي ذا ىرابطصا فرع عوضي

 م هسيييصضطلإ روز 1 تسسلم

 يي فاكلا هفاق ف

 ديك تاق د

 * كتاؤرهسلا نئاف ىفرط كيبصيل * كلاه مما ىلك ان كل انآ

 3 كيارألا ايا راكا فيطد * تدك !نيد ناعم ىدها كنأرأ ا

 * كلاح بئارتلا ضد ىف كالاحو * ىوهلا عم ىداَعلا اذه يم يل «

 * كلاهم ةاهملا نافجا دتعاهل *» بلاطم دعب حرفت الو دعف *

 د كلاوه اهاوهىف ىراسأ سوفن * اهدوقع دععي تأا> ةماع مف دب

 + كئاّرلا هتلج ىظ وا كَريلا نم * :داغ سءثلا هاتفا مهالت الو «

 * تلقو

 كلا ودا كي'يع نم كا ضيعل دبي تصف امدعب اكاكذ قيطت اذ 5

 كلالسأ نيدحلا ىلع ىعمد رد نم د ةيطق دقو ىئرخشلا كولسا فكل

 كانت ,كابقا نا كضح نان دسالع نكت الله بكا 0 |
 كاته ناتهلا هعمدم بصلاو » دك ىل نيثاولا نع ندي فيكو

 كاني لص ولا زي زرع كابس لوو *< ةبنحو ران نم [دكل بذ باق ان

 * تاقو 9“
 3 كدنعا ىرولا نيب هركحد.و دي كسعا ةنالو ليد ندم أ دي

 *« كردت ال. انغزكش_ ةناغو::ىردت * انخ ىزتت تدغابت كلر

 *« كرشي ال ىرولا ىف كدوُخ ىرمشي * ةسفن لكي الضف ىتدفاو *

0 
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 د
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 قير قيحرلا كاذنم بلعلا نق * +

 * هفطع مث هفرط ىلق ةقآو
 * قيشرو قشار اذهو كاَذُك *

 * هلال نويعلا ىثُحم رطاخ لو

 * قيحيو اهدجو هبلع قح *
 #* ىعمدأ دروم ىيع كمل | كو

 قواملاب دخ نك ىلفق +

 *« تلقو 9“
 * اهمر ى ىدس 1 رك نم هيدفا

 * قرح اشا ىف ىف هان قي>ر نم مك #

+ 

 ك1
 «*« قردالو قابرد هشفح لو *

 © تلقو 9“
 اجد اك ديجولا نال

 *« اعتفو ريبعلا تذ ايص مسن *

 * قراب ضدوأ نيس ىيعل اموأو

 * اًورشا نيح ىلا, ىنفج قرروا

 * ايدلا ىحس ذا قروم نصغب تحانو

 هاروت زيهم تبا قرو مج +

 * علا ى ىتو دف مككذدعا نو

 « امعو مثو ىباأ اخ دوسح *

 * ىرطاخ رق ان ىر ه:تكحامو

 * امر ىعمدم الو امو نا قر كوب *«

 تاقو



0 * 
 د“ تاقو

 قصاو هب ىنأب ىذلا اذاهب « هيسسخ اينالا
 لاس ىف لاس وا بدلا كذنا امو قرف قرافام عبصلاو

 د« تاقو 6
 * اهذرصص عشمش نامدنلا ذا حار

 فرصناو 0 الا فسع اهب لو *

 * .ىرت اخ مو.4لا ثاخ تلا اذاو
 فشو ىئئش نافزلا ىق اهاوس اش «

 : * ةحرف صقري سأكلا ىف اهبابك
 فضو هلال قص أه نس ان *

 * ىوهلا بصال قاس قاس فك نم
 فهو امه مادملا هل راد ادافع

 د ئركلا+:ع تقصي هيف طاق

 فح ناك نا اج الل هتمدعو *

 * نتتكحردا ذم حلا ران تار

 فعو اقع هاوه ىف م نر طاح ىف *
 7# 00 ع تمسم سس

 « فاقلا ةفاق ©

 *« تلق ع

 * قورب مالسظلا ىف ىئئيعل قورت

 قرعشتو ىلبلل ىداوف قوست *

 + 6 قوش ىربمأ ”ه[لوم ىدَو

 قوفي و اعسلا ردب ىلع وميدو *
 «* ىوهلا ىف ميصاو ادو ىل عرب لو

 قوعي و هلصصو ىبالط قعي *

+ 

27 

 د



 هك

#0 
 # تاببا نه تلقو “4

 « :اهتقذز كالع ىف ديصق: نع مو

 امص ىرولا كالع نم ماظن ردب *
 * د_ثنم رغلا اسهظافلا الجاه م

 اهلا ىف كن اعف عفصإ رعاش ىلع *

  تلقو 6

 افوطقو قدك ارا تدنج * املاطو داؤفلا تيقاعو تينج

 فورس باتعلا لس اذا ىفويس * هءافو تسسن دق دو نيد ىلو
 دك تاقو 6

 * ىلث ىلع نكحا لماع اهماوق

 فيه نم هيف ام ىلا توفه ميو *

 * اهفصاو نسحلا ىف تريح دق ءاروح

 فسكت نيعثلا اههجو فيشكت,نا *

 ان او ترا ميس لكلا

 دس ىف ردبلاو قدح قى ردلاق * ٠

 * ىلو مارغلل ايرغ اهيذ تحضا
 كالا الو اهيذ تالا با دعا 3
 ا“ تلقو 7

 « ةبع# ايع ىوه ىف لئاعا

 ىنخ هيف سيلاف اهرظان رم ىفخ +

 »+ اهتلقم بصن هعدو ىداؤف عدو

 قدهلاو مهسلا نيت :لتخدت كانا *

 < هوك همك هنو كلذ و

 ا لت ىف رك“ لمتاإلو "6 هب جمساو راشدلا عمت ال

 ىقرصلا نم عجل عنه و * ىدهلا ويبف ىوة:رهدلا اه

 تقف
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 هك
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 د
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 ام
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31 *# 
 * أشر نع ناولسلا لأستال بلق ا

 #* فصتنو ىلباعلا رصتاب ريصأاب دب

 دج الدب جلا ممر لم نمور الو

 *+ .نيفكتتو ئؤلنلا اهتقشلان" كوسا »

 *6 تاقو
 * افصر اهرغل ىف ردلا داجا

 د أه رم اهنماق حارا قس حار َنَعَق د

 د ا ماظل ىف رسلا شسدج فص نمو

 نه ىر

 *ي اْئعْض اهدازذا نسحلا امو فعاضف *

 *+ اشد تشح دق مو اباق تبلق مكف

 * اقرط تفرط ميو ادجو تدجوا مو #*

 * اهحيدم نم 3
 *« هنار لعاو بطخ اان اذا

 * اًفغز ةضائفضف هزم اهيلع ضافا *

 « هدرو اع اذ قاع ىتا دق كو

 ع لطخ و رزو نع فع و د

 # ةريخ ميلاقالا طاش ى هل

* 

 + اذ دج راذنإ .ةهف ربصت لع نص اخ *

 * ةدايس لك لها هاطخ وفةيس

 ىف .اذا ضيرقلا بر نم.,ئرغ حلف »

 * .ةماهأ سو ساق ول اهطنم ىوح

 *+ الاخ ,تكدابق اذه مهل ديفا *
 ع

4 

 *« ايلا لجو كا عر افكو

 از ا! خببح امو هادا 08 امم تداح.و 3
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 < ةح 9ع
 * عيب باتعلا ءاج ناو ديلي. * هلاف لاصولاب حرصا ىل اذا

 “© تالقو ٠غ
 *« أغزي دق نسللا قفاب مت ردب اب * اغزن افلا ناطيش كشبو يب
 * اغرفام هنم ىدا وذو هرحم نم * اطزذ هقاشع الس الازغ او

 * ؛اغلو ذا بلكلاك اغاو ىذه دّقل * ىلذعي تاب دق ىذلا لوذع اذه

 #* اغليلا هراشعم نم سثعلا علم * هرصدحا تمر ام اذا ىدد>و نال

 هك تاقو

 * اهدرو تنم ناح#م ةجو هل

 + عيصلا كلذ ىف عنصلا فيطل ىدديل *

 * هلخ ةرهش ريغ ىلف قش امو

 * .عدصلا ىوسؤم عدصلا كاذ ربج اخ *
 * يفايتستع تيصا ,نا عوف قاو

  ىفبا اه تدلن اذا ىجبا ال قاف +

 * قعابضم ددبلا ,ىوكسشلا.ئرب هوعد
 * ىفلي نا بعلاو وغاب نا بصالف *

 د تاو

 دب عارذو هوك ىف ف مالم + محداو ىرذعو معا مل ك|هحو

 « عال بلاطم نم يغالي لاطم * افصنم مكملا ىف تنك اهاذا نباو

 مي ءاقلا ةفاق ف

 *# تلق 9“
 همم هب اذا

 * فكي الو ىر# اخ ىرجز هافك *
 * اه .مارثلا ىف ناصع دق هنكل

 ب نيفلح قايشوو ميلع ىلع ىرب *

 بلقأي .:



 ف 3
 د6 تلقو #«

 ا عو_عملا هذل ىعنامو - حو_ضحلا ةلذ ىتام ان د

+ 

 ا تلقو

 23 0 عجاسلا نييح ئخانسلا كفلا 85

 عجارلا دورو ىجارا عللطتو * 4+
 4 + اهداهسل ىهسلا ىنيع تعر مكل و

 * عرادلا سأب ىراذلا للذت *
 *+ اهو ىديدعتل ىدادعت تلطاو *

 دب عماس ةياجا اطول يدع د

 ع ئرتولا نيت ادع 1 رتانفلا# فاس

 * عراب نس ىرايلا هصخ دق *
 « هبناضر لالز ىجو اشملا ىمظا

 * عفاش نم هقبر ىفاشل ىلله *
 * هيص ىوكحل فاطوءوب ملو اسقو *

 عراضلا لدو ىراتتسلا ةدرع ان *

 دك تاقو
 عارقو 0 َّق موب لك 3 ل هودع ند ةقاعكلا كَدَع كيام د

4 

+ 

 م« ىعاود رفث ذا عاو درفت * ثءاون حامسأل هتعد نا هل

 34 هج ندغلا ةفاَق 5

 * تلقو ©

 * عوري هنم لصولا غيرا املو * غيزيو اجلب ىداوف عوري *
 *« ٌميدلو امهم عبذل ىحلقف * ايردع عدصلا اهداز دخ ران هل *

 دي عودسإ فيكف ىلق اًضرا مودا دج ع دقو قسطا د ف ىةلكي دبي



4 
 6 تلقو <

 0 عماد و ىبدت دعيلا اذهل . قوفج

 * عل رهو ىب حج دحولا ىف ىل راص دقو *«

 *« ابصلا سفن ىقاش أه ىوهلا الواو

 عرجاو نان عمدلا ىرجا ناك الو دع

 «نايرعلا ىف هلا ءادعا نأ

 ب عاج ا ىزرجا قتلملا نع د«

 *« ىوهلا ىف بلاغي ىحخضا ىذلا نسعي

 #« عرضا ىلقو ىئيرسبدخا ةرطاتقف نع

 ** تاقو +

 م06 عازر اذا عابر صم ا افي + ناعما قر ةركف: كلكم

 # عاستتماو ناكما هلواحت * نعم مظن ىف هظفلل سيلو

 آك تلقو 6

 * ىعارع ر علا حراسم ىف اهلو * راهن بهشو ىعست ليل مهد

 #« امعقن بشلاب دوقلا ىف 0 * امعنو مهلا داوقلا قا ترا

 “© تالقو د

 يب اك 4 لام الا تاتا

 * ىعار دو لاهمالاو عاردق بيشلاو 5

 + يع وس ف سلا ل
 6 01 داع ان بةكشلا قرا *

 د تلقو 6
 »« :ىنامملا ب ضعب .بيدآلا ' تاقرتم

 * امرش رعثلا بهذم ىف اهوزوج *
 *« اذهو زود ال ظفللا نكحا

 + رص ريصعلا اذأ لبق نم موق لوق. *
 تالدو



+ 

 د

 د 30 0

 دي تلقو
 اظافو ةايللا ضف هلا ولو * رياص كيص نا الول كّقحو

  اظامل كال نم عرجبب لو * اعهلتم اشنلا نءابط لظان

 د6 تلقو “
 * قف هل لذ دعب ىتسع نتي

 « ىظل الو ىظحل ادعس هدنع دجا *

 * نطل“ زا زعبل ىلق هتتكساو

 « طفح ىف لاز امو ضفخ ىف تاز اخ *

+ 

 ا* دق 3 لت ىذدفلا هوني ىسع

 "طظدلا ةبلق ىلا وكحششا انزين هبا

 ه*+ هدذعو فىلخ هترذسح ك تاهيهو

 ظ_عولاب دعولا 0 ول كح او 5

3-5 

 2 ةلمهملا نيعلا ةشاق 0:0

 4 تاق:
 « ىيعدلا ىف كل لله لاخلا تاذ فيط انأ

 غو“ هيدل ال نم ىلع مود* +
 * ةهعمد بهش نه ضمها ىناو فسيكو

 #« عوصحر هيرتعي الكل موسدر *
 « افجلاو دعابتلا اذه ىلع ريصف

 * عب ره نوهثلا ىدها اذا ميزه *

 #« ىوهلا ىف بصلا ام هللاو ال تاهيهو

4 

 * عورم داؤفلا نكلو مورمه *
 د اهوحش كر ىفت تنيدحرس ولو

 ع عوم نهد :ع ىجعمدل مويث دع

00 



 : فيا
 ا ةءروت هيفو كلذ هلاح تضنقا نعف تاقو #

 + اظاير لحو ريدىف راداذا * اطخللا عين لازام قبش ىذو
 * اطاول حاورلا ف طاو لحتاور * دهاش يحلو ءالظلا ىف قاس ىو

 © تاقو ١ ظ
 ع+ ايصلا دب هتسلأاماذا رهثو

 * ىطاعتملا دب نع تاج نشاوج *

 * اهيل تامات ناصغالا هود تذ
 اك لاحت عاوط نه طاش نعاوط 0

 « ةمجعملا ءاظلا ةفاق

 د تاق 9“

 م« ظطاحخلا هيلا وئرث نا ظحلا 0

 »د ظاوح دوهملا ىلي وأ كعسلا نم د

 « ىبالاو حرمملا دجولا نم ىلقف

 دج ظاوش هيقو ءاناطسش ريسطت دك

 « اوأت ٍ يعد ضاقو نكل ضخ

 ” الو تادانل لغ ا[ورعأو +

 * ىوهلا ىف لواحي ىكذأ نم لاح امو

 * تلقو ال
 ل ىظس "ه[ هم ىلع ىذش نا مونلا ىبع

 ل '6ءظلا ع لو ه-يق ىدع_س م0 ىو

 د همات> ضف دنع يعمد ضافؤ ل

 * اظف هلق ادغ ىح ان ىضفأو *
 ل و



#1 
 * تاقو *

 «* ضررفم :رع نه ضّرفم لذ اء * ىنلت ىذق ذم اضرو ىريص تذخا +

 * ىضرع الو ىضرع الف هيجرا اه * نعنع وهو هيف تك

 *« تلقو #*
 + ضيرع ضورعلا ىف ليواط رحب + ىتركف تعقوا نيح ىفاوقلا ترجه د
 بخ رو ءامش ال. ضور قئاعش * ىلا هن ترطندذا نرظطرطا علو د

 طل وو ندخل -

 د تاق د“

 5 ءاح نا لبق اطعم ناك لهأ ا

 + طو مكككنع السام اداؤف طقف *

 هل دقو و

 # ىبرأ نسملاو تامل لن ىل>او د

 0 ىاسفم نوذملا ىف دل_عصل دي

 »لا تو يالا اايعذأا لك +

 « ىشاشح ران عمدلا كاذب ىذتف *
 دج م ىمدأ 0 12 ا ودغأف دج

 2 لي ريس 3 ا ىءعجحصص امو د

 دبي وطع ذا قربلا | الا هرطعو د ١

 دك تاقو ا“

 + اطخو دق نألا بشمو الأ فيكو + اطخو ىل موتحلا لجالا علق #

 #« اطسو ئدرلا تايفرشم ىضن مذ * اطسو ىندم ىف ىرعع .نم قلأ مل“

 + اططش ادغ ىوةتلا نع ىطش ناب * ىنري# ءاج ريذ اسيعحرك *

 + اطخ عابتاو لالض باستكا ىلا * ىىدق اهب حسب اطخ ىاف ادب *



 يب 16
 *« تلقو

 * اضرحو واسلا ىلع لوذعا ! صرح «

 1 رج ا 0 ا ا و

 #« ىلا اولدع دقو اوراج ةريج ١ دب

 + كاكا 211 0 212 امو ذك +

 * مكحدو اتتاحو ىبنثا عسا 0

 دش اضف وا ىضعمم نا مك دهع وا ا«

 د ىع-_هادم نا عسدوتلا فقوم ان »*

 * ا_ضفقلا كاذ ىرت ىف تضافو تضف ه«

 دي تاقو “

 * اضمن ناو دولا ىضقن نا * ىضتراو مكيف ىِلُه ضائرا
 * اضرعا هتاذ نم ىضر نع لب *» اهركحم مرض ىئمت اهو *

 اك فلنا اىفت مرضا م * ةعوا تةطناو ىكهمد ضاغو *

 * 2221 اذا قزضلا الو مل كات طا ىداوغت يسال

 #* ا_ضالا تاذب قرب انا الو ذي“ ل“ يوما ناب ىول الو «*

 د6 قوط نء كلام ةي>رب اناو تلقو <

 4 د هضارق الو صيرَق الف * ناسا ةيحراب تمدع

 * هضانر الو ضارر الف * ىركفو اهب ىفرط لك 4

 * تلقو 9“

 ىذمن. ىريص 3 ضاق دجولاف * ضرحو واسلاب 3 حرص
 صضووم ما رغلا ىف ا اش ب اًوْهَم نوؤجلا 0 قتلا مك

 ضيا ا ىيع هلا سول ند ل مل 2 دوسسأب نو

 0 كه وق يدنا هاو دع ينس ندر تاطقل لو
 ان زن

* 

5 



 *« 11 ع
 * صيخر ىجرلا شيعلابسيعلانم * هلا ددلاب لمشلا مجم محد ناف «
 *» صيوعف هض.ء ىف هنأت ناو +" نيهف ايعش كاماو نأ قرا وه *«
 ع صوعلو هلع ىلع روغل دب نم 6 لأنا هاغلأ ند نا ىلع دي

 *تاقو
 * اصعلا هل تْمُش قاوشالا ىصع املو * اصصغتذ ىوهلاب ىلو صصخ دب

 + انضر كاذ ناب. تحب نمللا نم « اضاخن قلب نلقلا نظا تنكو
 د اصحخحر دعيلا قو ايدألا ْق دىليعف د هيلع اس ماكح | با ىضاق ددسو دك

 * اصخلل لوقلا الو ىلق ىل صلخف *ي هصو عمدلل دملا ىف تءفرامو *

 د تلقو

 3 ئدد رازملا يلد نا قالا صصقعب ال

 * ةحراس سفالا تارم_بح عدت الو *

 دبي صنخولا ةهعور رذحاو دحولا هي#* ىف د

 ب انف رورغلا عامطا نيل بنو د

 ىف صصقغلاب صت# ام لك ىوس ىوهت #

 دج ميفدنم برو 0 كير عطقاو دع

 3 صعهدنم للضصاو وا لكيعشم دو وأ دب

 يي ةنطتلاداضلا فاق“
 © تلق ع

 م ضيضملا دوصوم ل ضخ دي صرع ىعمد ل نا كاطظيغ دبي

 داع ص ايقتسا و قويةدسف قوربللا وعمل ديهشلا ند نوح كف دي

 دي ضيرا نئمد نم نزلا ضورو د ناسشح ىف يلق ضر قزح دب

 ل اوضوخأو اونوعاق رب :كح دي راح عمدلاو الس اولاق نأو

* 

 وى

+ 



#3 
 د انش رعم راص ملأ ىررعم امدق 2 هعدص يد نم كدخ ناأك دق دك

 - اشعنبو كاوه ىف معنيل امو د ىئنملاب متملا تلا ىلع ثيماه. +

 ي تاقو
 دج اشطعاو يهمل م كيو تاذاو د اشطغأو كيِساوَد ليل كلو نم 2#

 «+ اًشكرزمو ادرزم لاجخلا سنل * اضراع كدخ ىضف ىف ضافاو *
 « اشذخالا قخا تةقح اذا رظن * هقر دربملا كوسم وح ىل *
 د اشرلا نع تغصتنا يح اشنرلا اولبق د مهنا ول ىوهلا ماكح حوا دك

 *# ناعحالا ضعبل اياوج تبتكو 9#
 * شسرعلاب, كرءش تذوع دقل' انيِع » الضاوف ىلا ىدها الضاف ابأ *

 * شع ىف ىثدع شغ اسب#او مومهلا درطت ةدتكلاك ىدعاكياتك *

 * شةلاك سقئلاو ردلاك هظافااف * اسئازرع سوفنال واج هانعمو *

 © تاقوا
 ئذاف كما رغ نصصا ولو اريما د تهل الق ى هاوظلا ت - ىلبصا ل اذا

 ىثاوط ءاعل' نم س او طدابل دع 0 الو بيملاب ثناما َق مو

 *© تاقو #“؛
 * شاء ةفرح اهذ“ الف * ةيالو نم ىملا كاطعا رهدلا اذا *
 * شساَر قراطم ال شارف راطم * اهدعو انادهلا باب ندمت الو *

 د نع باك 3 درو دقو ناككالا صعب نأ تتكو 0

 3 ىنع لعن امالك هتشاح ىف د

 | الا ىأ ليك دسف# © تشو +“ يدع نا: هيك تانك قانا *

 د ىئثاود ءاضؤ ىف ساو محاضف و هسرط بناج مض دف يم 5-3 ايف دي

 7 لس غيور يحس -

 5 هلمهملا داصلا ةشاق 2

 * تاق“
 * صولق داعبلا لظ تصلق دقو * صوصن ىطملا صن ىلع كاثا #

 ناف



+4 

+ 

4 

 #« ه1
 د سندلاب برعم ارهاط دب ىكمو ىذف دق ايهاي> أن

 »* سدعلا :ةرمضح ىف اعف * سدق ىلع ائةرفت نا

 * تاقو
 د اهساناو اهسنا "م دي توح امو سصم يس

 د أنهسايعم قو قدس دبي ًاتفيهسللط ْق نساخو

 # اهنايكأ ىلع ىلح + اهئاناكح < ةرسمو ا

 #2 اهسمانكح ءامط 00 اب و 5200 دو

 3 اهشالج ىلع ود * ةلال_ بف ةفاشنطاو

 ف اكو سالتعتا َّق ربك دو ىلا ل كح مسا ولو

 دي 557 وسو َْق جاومالا انهن كنعل بكارمو

 ظ *« تاقو 3“ ظ
 »* نما سسانل هرعت ةافردم دءاا«عرار «ثصتصا_ عيال

 د سا سايق ند اهرعت ال د قامالا كب كد 52 ناو

 * تلقو

 * ىبسايق راون. نم سان قراوب * ممدو أدق تاك 15 و

 مهم> © توصل سل سل

 كي همحمملا نيشلا هفاق

 تاق اذ“
 * شيرت فيكف ائش ىئرتلعاذاة#ف:اههسا معلا نم ىريي ادغ نم انأ
 * شيعت فيكف اًئيش ىعت ملاذا * الهاج لاما هعج ىف ادهاج انو

 دك تالقو

 * اشذ ذا ةحالملا اندهاشف انيف * ىشو دق كتسح رسب ناذعلا ىشو



 #ي هذ
 د تلقو 6

 0000 ايبا ا نصغلا دزأك دهس ردا عج مهراز 5- تلق د

 د اساكلا برش ال ساكو * متن اولاتَذ ساكلاب فاط له

 د تلقو 9

 * انايكأ كاذىف اوغرفا يواهيف * مهساك سايكالا الم ةضورو *

+ 

 * اسار اهل عفرت ملو اركس ليج * تدغ مسنلا تافالسنم اهوصغ +

 لا دمت ار حور حالا ةيبابشا) ذه" نييبك قالب لت كدبأك (قاتيرام ب

 * سؤكألاب وا سايك الاب شعلاف * ةقالسو فلاب كاذا عفداف

 د تالقو 6 ٠

 دي ىمل لو كهحو لاه جدلا ردن

 هد ةاوعسف نم ةلحن ترطخ ال دع

+ 

4 

 ني لل

 « سديلقا نم ديلقتلاب ضرب ل *

 * هطخ كدنَقم برا ضم تضمو «

 * 1 مدتدهمو_ كجم نيب تاتاقف ع

 هن ارك ىقددع لات يئاغلا و
 « ىسدنتسلا سايالاىف لفرب عدضلاو *

 + هنأ حمو ىوقلا م ابلاساب *

 م0 ريكلاب :ذيعا سانكلا_قطادم

 * اعماط كدحلا عادا نك وكشا

4 

 د

 1 سروأ دروه قرب ىدفو دي

 * ةدياب ىهو سدق اهل لاعب ةيرشب ىفوت علم ءاثر ىف تلقو 96

 *« سايئابو دغص نيب ةريحي اهيلا بسن #



 يك ها *
 .زاصح باج تنلأ ةانجواننع قا[ اذار عولعو ولع لا

 5252م جتو“ :: : هيت بحبس

 ”ي هلمهملا نيسلا هبقاق

 *6 تاق 3“
 سرس حار اذهو اذه يشب * ىلجا نمو ىيش نم بححأال ىنا +

 ساتحو اهرطاعت دنع لتح * هتذاذل نم رورغب ايهال اء *

 سدتلتو ' اهتادحاو اهتم' * ردح نك ايدءلل رادلا هذه 1 »

 سلي و ىرخالا محب و اهنع *« هناح ىأأن ىف ءانه ايو *

 * تلقو #*
 سردتو ىردت نسملا اذه تانآو * سرفتو ىرفت نئجلا اذهب ىاشح

 سدريو ىبرب نوشاولا هلاَق امو * هريدنارد عامسالا ىف كظفلو

 سر ظعللاب درولا هيف كدخو * اكن نا سرح بملاىف قطذم ىلو
 سرنا قيلطإا عمدلا اهمرج احب * رجاحم دهسي ىلبل ىل دهشيو

 4 تاقو #

 * اي اغرْوَت مل اذان 2ع نساك اما“

 اسعلا لمعت ملاذا فاص شدعلاو *

 *« ادغ حاصلا هيف قل عجاف 0

 وع هه +«

35 

4 

 دك اسوهرو تيك اذا حاج الي دي

 0 مكراخل 7-1 د سنالا تناعر ©

 اسولأم و مهعبر نكح «
 # هل هارب اع الفاغ السقا

 # احسان يل بتحجاو ل

+ 

 +« اركب» وهلل اطخللا عارس ىتدت *
 * اسيئدت راعلا بوكر نم ف ملو *

)0) 



 #ي ه1 4
 ىازرلا هيفاق 0

 < تاق
 * 'ريجوو لماش اذهب اج الو * زوج سلو ىعض ىلع روجي
 * ريو هل ىفصي ىلا ديم * مرغم تان نا قاروالا ىف قرولا ىرا

 *« زومر به امل ابصلاىف لهذ * اماه حاترا ايصلا مير ته ناو *

+4 

+4 

 © زر درع نأ ةانسع اذاخ *هاةراط يضلل فيظلا كفيضياتاباذا 4

 * تلقو *“
 *« 0 اا اذا هطول تدع كيا نا اع

 « ازاجلا داجنالا عبتت نا ىأراف * ظ
 + ةلط ا اياك يح وا تر ااوا

 ع« ازا داحجالا ا نان دهجاف *

 د تاقو 6

 '*» ازاهتناو اياهتلا ىنعباس #* هدجن اريخ ىأر نا 0

+ 

 « ازانّرعاوال ا'ررعا ىقراقو * ىلو رهدلا قورمص تباث ناو 2

 * ةرروت يناثلا فو تلقو
 د !ءعو ئدتع الغ ده كْزدَف لاف شف افك لا "5

 د ادع ريصلا 8 نا شعت والا تام #*

 د6 ىلاععت هللا :ج-ر ىزارلا نيدلا رذق مامإلل لصوملا باتك ىلع تنتكو 96

 * ىلاوو هيلع همرك ضافاو
 ي زاخجماو باخماب لوصت هب * سدتتم ندلا را لوصالا ريع +

 « زاتحمو راتخل تماقتسا دق' » ةدعطاو ءارغلا ةنسلا هب تصضا د«

 *« ىزارلا ىلع ىرازلا نذ امهشب *« اهبش تقرحا دق ميك ثحايم هل 30

 د6 تلقو
 * هزاحم لاجي ىف قوذ فطل ىلا *. هر جاتحي مظنلا نذ ناالأ *

 8 اتسع 5و
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 هي 0

 يي تلقو

 راع 32 اه 0 + اهحار 37 ف تاخار رجلا غد

 نامع رادم نفذ رأق عرادم د اهروت كعل ىلا ىف 0 و

 «::لزع مل زدلاوبردلا لك ا 0
 رودخ تاوذ وأ كوام لاجل «

 *+,هكاخ بات رهدلا ىذا
 رو> ناوق نهرو“ تاوؤ

 © تاقو 4“
 ماا اع نيس +#“ اكدلوانهجو ىو 0

 رجالا مرج احن عمد نمو * قوذج ىف داهس نم كذسيعا

 رجاوهلا رج ئوه ىبلق ىلا *» ىدها فيك كقبر دربل تبعي

 سساوكلا ريس ىوك رمد هل * لصنت روسكملا كتفل فيك و

 6 تلقو 3“
 يشاعو سان سكلا ى © فارع قدا

 سماك و .ساك ليللا _ق »ع ةزلغ تنفاتا

 2041 تلح

 رجا قوف رضخا دخلا ىف ادغ * راذع ىذ ىظ بح تيقش

 ودعملا ف يعمل, بيصصلا عد ر» هاوه لبع موال

 *© تلقو 9
 ئرإواي يزاوات .ئدح * قرط كصخش تا

 ىراج كراج تداءج * يعمد ترواج نك

07 

 ى



+ 

 #*ي ه1
 د تلقو 9“

 *« ارارغلا د2 ىت نؤملا ىرغاو * اراوا ىلق ىلغل نه ىراوأ

 * ارارم تره هليل نم 'مكف *« اولح لح مويل بحس الف
 ل سو

 * اراث باَتلا ىف ىوجلا رح نمو * ارون ولا ىف بدلا قرب را
 د تاقو 6

 0 اذار رازولا ىرأ ل قلو رع نواتكا لركدا اذا نم ىف

 0 ناعما يأ رءاذان كوي ع ينرلع ضرع يجديلاو تس

  ازاظ راطوالا ؛اهد:ءانلن ىلا ييلابلادبركجدا اذا:باك ىللو

 *« تاقو 4
 ْ 1 نافك وعبق مظنلا زرت 3

 * اراطوا ناطوالا ىف ةيحالا عم * هب تلن تنكنا ىبصلا نامز فدو

 د تلقو #6
 اب رض رظنم اذ ادغ ضور نسحاب

 د ارازوا نازوالاىف ةياعم ىدا دج 0

 د ريعلا 0 ىرهعلا ىلع هيف تؤكع »+

 * نافذ مودعلا ءاوضا رهثلا ىف حولت
 * رهزال رهزلا قفاضا ميسنلا به *

 + 114 قويت كانت سلا

 « ردبلاب ردبلا لاصو اننرتشا ّىح «

 «* هنارتإم الشي ما ل تك لانو

 ل ا ]هلا و زاكمالا ريوس تعا جد نع

 دي تلقو »<

 * را ةنزاو ل نصح ل4 ع هطداوا قوزتتو ةنعاقعا

 * ررثلاو ثلا نهر هيف اههصا دّو + ىللأ نذو ىمول نمباقلاو ععملاو

 كلقو



*« 58 »# 
 + أعدلا حلاص ىبدلا ىف انعفر دق يكف *

 3 اقع باشم اللا تم | 0 دك

 + اللا "ام هذؤد ىلوَم هللا كلل #*

 * رهازو هآاز لضفلاب ىدنلا ؛.ضورذ *

 * ىهنلا ولوا كنغ ناسحالا ربخ.ىؤز #

 +« رئاوتلا مانالا دنع هنووحو *

 !: د انهن 00

 + ركاشوهو اذغ كاش نَْناكمكذ * اندعت نأك :ئذلا غرثا ترثت ىو +

 * رطاع وهو ىدنلاب اهارث حارق * َهْفَرَع حاف هفرع تاقرع ىفو *

 دب را وهو ةديط قاغم تياطَو * ضم ىلع ميجا هد ىلا لاثؤ ع

 *« مادخسأ ةيفو تاقو #4

 م0 خاب يشيع ريا رومآ نسما كلا وكت" 0١
 دبي ُش تديح و امهل 7 د مك ماود 0 لمدو د

 *« تلقو 9
 * ارامم»ا عاعمالا ىلع كيف تولاج *

 * ارزاكذا نيهاسلل كفصو ناك ذا *

 * ايطخ اذثلا بيط نه كتحم ىو #*

 + نيس وابشالا لي“ لغاو "لك

 +« ىلا مانالا نيب اف كتفضو مو *

 »* اراضنأ لاك" ىدعلا ّكْيَف واقطتنرا»
 * ىل كبرق دعب ىظ> تريص فيكف *

 د ارانصداو ءانم موا كتالوط دلو د



 *« ه6 #
 2 اللا ليلدلا ىفرعت كايف 4 اذللم قؤقولا ىف كلذ ذل وا »
 كالا امورلع طبق انوي < ادحأ .دلخلاو ريصتلا اًذاو"#

 *« 'تلكو #
 د ذولا دولا تاوطش قتن' ان ا#“

 * ذوعلا نضخا نم اهنس> نع زيصلاو *

 * قئوسهلا اث نم كتاسمن تاظاف *

 #* ذودلاو ءاتشالا تعتناو ءاوهالا عدو * ش

 هفشفكتابفحل

 ل 2 رلا ةفاق ©

 ا "تاق 1“
 + هرتص بصلا نم ىوليلا ىف لق دقل *«

 * ةردصدصلا نم امون حزمتس او *

 *« ئىدتا# ةديق نأ نان ندضغ انأ *

 # ةردعنم ىداضع 3 ماحع قدبو *

 * ةوأل>ح ةيلاشيل ترهاستئمز دعا *

 * هرجج دملو ىاضملا كدمحعل 3

 *+ يجذلا نم ريضن ضور لو تدبأ دب

 * هرهز رهزلا مجالا الا مث امو +

 « تر قاهتلا راهنا تياايف *«

 * هر قرمشلا بناج ناهي لاسو
 ع زاخلا نم غَودقلاب نها تلقو

 مل ز_ظانؤن ترق .ءازدلا كتدونحي *

 * رضطاوت ىهو رشلا هوجو تشماوو *

 »+ «قزاو “كن.-هلطط .قئافالا|سرفف

 * نفاو كدنم هلضف .ىتاسهتلا سرغو *
 مكف



#1 
 4 ةمحعملا لاذلا ةنفاق ف

 * تاق ا«

 اوذايل ىوكشلاب تذل نا قوس * مهانع اه لذاو_هلا ند تئرب' *

 دراطم م<) مالملا كيدااع] * احم ا واددع درو اودع 3

 اك قاف ريصصلل الو » دانت ىلق نم دوال ا »*

 5 تاقو 9“
 هذيعاق هديعاو اهأزتم *:'ةهدئسح ىف ىترطأ ددرا نءان :

 هدد رضي لكروت الل ليلا تييرناو نا ا
 د تاقو

 اذاعم داعملا ّىح ىل قلا مل * :اذاله: مالملا .' نود' .ىلناء ول *

 اذالفا اشلا كرت هذالوذ * ىوه ىف الدع لذعلا ساف رصقاف *

 اذال“املا لذ لب انهبحملا * ةداه )ات هنع نيضااراك ةلطا

 اذابنلا كاضلا الجخ !بقاش عت ةيماق لا تاو لت طرأت

 © تلقو 9“
 # اآذيلا فرعي ىوهلا عرش قى موللا اد د

 ىذا نع ناك اذا الوق مس الف *

 « ف ءار# يشل ىناشاو نا

 ىذه ىذلا اذه .انذع ىوهلا "باذع ظ
 هدد لذ كلك نلدعالا» نأ 007

 يدع: ىلا د دنع نا ذل كاما

 *« تاقو
 ذوات وأ ثفان باصت ال - * :تنر اذا نويعلا كانآ تاقانا*

 داعلا ريوصسملا ءاقع ماو » !دئاغ فلاوسلا لظلا عجراو *

+ 

+ 



#0 
 د كا نع كيف ىداّوفلاه *« هيباق ىل قع مل اراب -

 * تاقو 9“

 - هدادو بييذا نم * اولاما ةاشولا نا د

 # ةداقحال ىن ةداعن -»* دنهل بق 1 لو *

 ل
 * ادانع ءاد لكي * ىئتمر دو ةدلبو »ع

 3 ادالب ىدالب تناك * ىلهال تعجر ولو #*

 6 تلقو

 * دوعص دايدزا ىف ادوغس قلتو * ىلعلا ىلا قرت فورعملا عنصت نه *

 * دوع سراغم ال دوعس راغم *؛نم:راعلا ني ناسحالا سرعت ناو

 * تلقو 9“

 ف ىدرو ىلع ىدروزالب « دخلا ىف ضراعلا قر ندم *

 0 دل نم ىدنلا ا ضع 2 057 3

 * تاقو #
 د ئداحو 0 باذ وا»« 2 دهنا ةيح رلان 5

 31 دو درب اكل وي رح نزح اهفيصل #*

 6 تاقو 2“
 ع« ىداه ةيده ىدنعاهل تددو * ماج حول ىدقن ىلع تيكح و

 * داش رانم ىف داشر بانم * ,ئجدلاىف كيالا ىلع تحان اذا بونت *

 “© تاقو «

 7 دورس راكع *قاكتجلا هعسووك »+ يهيلعا ضراطتع اوفا ساكو

 * دوع نيراده ىف ىادنلا ككاو * هلاينح ىف رانوالا داني #ئ

 هداف
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 # 1441 ع

 يي ”هلمهملا لادلا”هفاق

 6 تاق #

 دي ديضصنتتلاو ميظدلا اهرد ن ٠م | #*ي ققورب نيح رغثلا اد 1 قوربو

 0 دودخأ انهزم دودملا ىق قوذ دب عمدأ بئاوع 2 تأغئا كح

 دب ديعف ىصلا اهحنرار 1 دج اصلا عم ليع 5 ءافيه

 « تلقو *“
 كي هش دايما كو دي ع نجلا بلاس أن

 ديقل هلع ٌتيياو * ل يعلا نسل اذ نه

 © تاقو
 ديفت الو 6 كن وكو * عقب كيف كب ىل ثيح 2

 كدرعت الو نيسوتنال كتاف ا مهم ىلإ قيدصلا بدي ناو

 د تلقو 9“
 دوجأ فيكحذ ىلعلا ءاسّتقال « لاه بسك ىف دحا ىلاثا نا
 كوسا كتبك هللا نإ لك 7 * لتح هلح دس اذاو

 تأقو 00

 دب تاع مهل وق نم ىل 5 مل د 0 املو انيح ى نع باغ

 م 00 55-5 2 5

 602 تاق واو هل ىدصت اه د ىجسإ وهو هب ص ريصلا ىلا ولا

 * تاقو ©
 داحو ,كحاع لاو د مافو هنم عاض نم

 ىداعم هو-العجا كك د انام 52 1

 دي تاقو <

 ىداصلا كح نم "ليقع مج ىداصلا ”لغ ىورت كاس

57 
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 دج

+ 



48 * 
 5 جلماو ىلما نيطا ىف اهارا لي * اهاوح دق ىلا هقالخا لثم

 22ج نكن هب جسمي

  -ةمجنملا ءاخلا 'ةفاق

 6 ثاقال
 : عطرو ضر باقلا قئدجؤلو + مذنو عطذ”دملا ىف نعومدل
 تاعي هكا 5 ع و هلا ىدبب حرش ىا

 «. عملو محد ءافعلل هاا « ليطو قا" تمكحا "لاق 31و

 6 تاقو
 د حم ارو ريوخلا 6 سار كرحو * افلاو كدودص نم ل 0

 5 عذار 6 ىذلاب ضار ىف 6 دودصلاب 1 ناك اذا

 « محلنا كروهو سان هل تناو * افولاب مهتما عاسطا تقلعو

 « لاس ليللا الو لاس هلق الو * هيرك جرفب عص الو تايف
 كك تاقو #6

 * اخرلاو ئادشلا ىف ئساوملا دقف *« اخدو ؛رئافدلا ىفءريبخ نم
 يب احم امو لايلا اهل ييجي نحت * تثانامل هتلما نم ناخ دق

 * تاقو
 0 طل ياا نطقت أ زافو + اه دك دولا دعم مرومعلا ناح
 دب (ًرمُس هلصو ىنالط قم مشن ام * اذاق افلا دغت ىل قر ارو

  تلقو »*
 د 2 رهطم * حسو دحام لعين وذا ني

 #* حر نون نا ال ديادشلا ىو *» اعسابد 0 اهجورهدلان اق 97

 6 تلقو
 * كاران ناجي تل انو قانا + ايحابض. ا دشلا ف دان نما
 « خراوصلا راوصىفقرتتنكولو * ةباجا مصالا دنع له كشيدف

 ةيفاَق
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 د
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 6 تاقو 9

 « جاولا ىراذتعا هن.-حولب هع ىوسدل .ظعللا ىلبآب تيل
 م« حاقالا نع حاقولاب لهذاف * سثب دعب رذش ىنظدالب

 * تاقو #*
 « جايرا دارا نع ىوهل ذص * ىسفنل ىدصت .اذا نينح ىل

 « حاولا جاوا قا فولكر فار * والا ىف ىهت اهنا 2 0
 *« حابطصا رابطصا الو ندنحنم *» قا تغا طادتعا ىوجلا 3

 اس يجارطا دارطا ىلا 5 تقذف د* متحلاع هوفه اهلا

 *« احا ءارحا ىلع تبزاخ ابعملا ف بنذلا ندا 2

 *# تلقو #*
 »ل جساقك ريعل انأنسا درك *« هقرطو ساكن يس انت لاقل

 « حارج رادم ما حارج رادم * ىف تكا اولاق قاشعلا حرج اذا

 6 تاقو #*
 »ل حالفقلا حالض هنامم لاء« اشتلاما الم 022
 « حافكلا انافك ىحانرهد نه * ىلا انرسشب هسثيو
 <« .حاقلا“ ابيع“ عار "نا + اللا وأانشو كراننلا كلم

 : ل تاسا نم تلقو “

 يب حوصو كاذ فجو اذه ا ىدن ضورب ةهطخ سمت نا

 + متوت امل داؤفلا قوتاه * بح فرط اهذأك نيع لكح

 يف حدصي هيذ نم عاحمالا ماجو * ىدصي نزحلاو مهلا, بلق ىا

 + من 1 رجملاكحص نامعمو + قت املا ردلاك ماظن
 + م اع يهنلا بف رات“ ا د , نحت امر نخيدلا قرب ئراخم ول

 0 حواو هلضف نم ىثوت دق * ىرهد تاق اذا ىلوق را

 « حوات نولي ىهزب رهز هيف * ىولت دق اهيضفق ضارراه

 0 معد دق اهيصذ درو ادغو * شنو اهب ىدإلا رطو داج



1: »4 
 * مجبل 0 اذه ا* :اوداز و *اونازؤ اوراز

 ْ د تلقو
 # ع هيق ام ىجمد مح*و * انياض افولاب ادغ نما 1
 دب حمدا الو وعصأ 0 ا ف اق كرش 5

 * تاقو 9“
 * حرجنو ىر# نبدحلا ىلع ىئومد *

 * حرمسإو ىرعس نسْلا ضورب ىقرطو *
 ظ * قوش بهل نم مرج ىلفو *

 #« جريت راستلا الو ىريت ج«* الق +
 * اصلا ةرهخ نم نصغلاك هتفشعت *

 ها ال وا لا
 ادغ نأ ىبوط رانلاكحح ةنجو هل +

 مصيو ىلصي بحلا ىف اهلو اهب *
 * ىذلا ه-ضراع ك سم اهيلع ردن *

+ 

 »لا مقل ىفتسج درو ىلع تش +«

 *« تلقو +
 امافككح قارؤلا الا ىنقكي أ # انالجم .رليسلا ”ىدكس لإ را

 احارج ميللا لالا ةبر نم * جراوج عيجج تلم دقو ىلا

 احارلا اهامل يمال 7 ذا 52 م ىوهلا ىئ ىدشر تمدعو

0 0 
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 2 حاضت هتداوح * رهد تالفغاش منغاف مو * +

+ 

 00 انستا نه[ لهن + 17-5 تا كل #* +

 كلف و
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 م 40
 جاوؤفإ ماوفالا: قم اهاناب ىلرو.رتع ىذا, .ىف طق ثنا, .لذعلل سنا

 د« مثلا لابج فصو ىف تلقو 3“
 حورب جور ام اهيدل ايابق * اهئابضه ىف ولا جولث حولت

 د

 د

 #« حجوعو اهلوه نه هيرو * اهلاح اهارذ راب ىطتما اهاذا

 *# تاببا نم تلقو
 اجرد هيج رد: نم هدم ىلاىز * هيتحار هنّره تمعارب هل

 اجرغلاو لاتبفألاو قامألا قلت. اراقلا انته لا 50

 د ىتابر وهو تاقو 9“
 اجرع اجر نغ 00 د البا ىدهلا ىف عدصق 1

 اجنيم برع نع دوجلا الو * مكح ذم ىضرلا باب قلي ف
 اجارصس يو نب ءابطص ما

 احهلاو مكاوان ذاءو + مكخما نذملالا نما الف

 * تاقو ال
 *« حجابسد ءانتفا ىف كغدص بد دق

 جالا نم ضرا ىف لغلاك جباعو *

 * يبد لثم كيدخ ىدد ىف ةقب رط

 يىجافتع ءاح اور كلا

 ا هدراوم ع ىج- رغشب ىل نم

 جايهو هئم قريب ىدجو جاهو « ١

 * ىقلت اههتس نم ىل مح :هلقمو

 ىجابتلاب تيلبلا ايه هادا جانو 5

 مي ةلمهملا ءاخاا ةبفاق

 د تاق ا«
 حجيدنلا ىليحي مهي م سانا 2 ىيسم ىلا

+ 

+ 



 *« ك4
 كثب ريقلا ناك # ةاسيح عاسه# فيك :

 ثبل ثينللا بال قلت اهبف تولاب مكلو
 6 تلقو

 ثفان و دان ىلع باصا * هقرط ومو هدنفج 5 نم 0«

 ثكانو بكان وهذ ناو *. ىوهلاىف ءافولا ليس نع لام دق
 6 ثاقو #

 قرو ىوح ماجا ل حانوب « اثر داع م4 ىثر ل

 ىو أمد ءاكلا ىلع ثحن ا« نوما كيف عومد اذ مرتو

 ثياعي دجو دجو اذ تكصاو # ىئءان خونلا ىلع ىصضا ىوالا ماج
 ثلا لك اطعا ّ ايف » ةيح# ناحلاب قار طأ هش د

 9 ةيودب ىف تلقو 9
 0- م 00 #* 0 هع ءأدا اق *

4 

4 

+ 
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 ١ ' * ردا تاو 7 :

 0 ما ثيدحلا 6 كيف أ د عا تدرك امل ذأ لوقا د

 دل حرا ا كنلكا 2007 قا ىلا! »+ هلام هديك ىخ لاز اخ <

 * تلقو ا“ ش
 ثحايملا حابم عدو #2 اهرفتغا بوئذلا ىده دي

 ثئايخلا اايخلا 0 دب بهيلعي ل علا 3 د

 و مجلا ب ةفاق

 * تلق د“
 جبان هاسح ند /3 رق ىلع ا دبي حجاتحنو ل كالصو ريقف دج

 جاوماو هاومأ لافتا ليك هأ دب هفكفكي ىكحكا عج لإ رظناف دك

 جارفاو دارك لذلا ند هل + امو مارغلا نهز ع اداوفجراو دبي

 سدلف
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 * تاقو 3“

 « يرولا ىف "ةعايتلا قرد 000

 قود يتوق لجا.نم لتجإ لي
 * غلا بلط وق لوسلا نيض تش 0

 ىلورم تورم ىف نماب تعئر *
 *© ةيلارع نم تاقو # ا

 تابيصم ىلق ضعشإو مهسأب د ىناءيصم ءق 0 ايهاذا 1

 ؛ةرا 3 تيك وسام د 0 قاب اجت تيكدق

 د اهنم

 تاننملا قاع ا بأ ىسح د 0 ماجا تيل 0 4 تدكو ٠

 ْن ارايملاو ىلا 0 دب 1 قاعذ كيذ ىراجن ىجمد حارو :

 *« تلقو.##

 تدبامل اهفايسا تداناه.»* هضراع اهئاز نوذجو

 دك تاقو <

 تقلب ايمي ب تفلت * ريزع ىطا نكح د

 تعشسو ىداوف تسد + 1 لؤئع هزحو يد :

 © تاقو

 تنطو ىركلا فقيظب تنض « امل يملا اهاوه الس :

 0 هل و قكرحم) ظاسسعلا مع كي هتراز نيو :

22221 

 مي, ةثلغملا ءاثلا ةيفاق جو

 *« تلق #*
 اوئحو ريسلا اول * ثنكم ركلاب يكل اه 1



00 
 * اهنمو

 رم ودعلاو لمسح كانا ناو
 تاناورا ىدهت ام ىأرلا دضعلو *

 * مهل و ىهسلا قرط اهس دق سئعم نم
 تاباوذلا جرت مهدحم نم هياع د*

 6 ىاقلا موزل مم تاقو

 ترا هلل طق نإ طضا اهو فرعا موقد ىو تدر
 تداءالو ىدستع ةيلقم:ال- «إ ةركحذ هناش  ىق ىف سلف

 د« تلقو #*

 « ةقداص ىهو تااق علا سرد

 اًيص هل عقرب مل توصلا ضف نم «

 ْ * لدجوذ ثحلا ناهر ىف ىرج ناو
 ا[ كس ءاقلت ىذلا  تيكسلا ناك د

 دك تاقو ا“

 ىتاو ما سفنلا ىف لما موذاخأ * انتاوماو ءايحا رهدلا رعي ال
 اناك اذن عز الو اهايعتا دو ه« لما نعو لاك نع سمنلا هش

 ااا تاتقيملا , كلذ .ىلا الأ م كتم داتا را همت

 * تلقو 4+
 هتاغ قلرت نأ ىلع دهجاو * العلا ىدملا قبس ىلع صرحا

 هاف ةالاف عدت الو + ىنْش اهكح ملعلا لصحو

 * تلقو
 اتغا: هلو. نعاهسأ جن < ايحال ىتاو ىلوذع باغ

 اتكاس انكاس كرح لو * اثعاب هل ىدنع دج ف

 امان ابان اتصغ ليم * اه:هنم موللا عر لسرا

 تلق و

 د

4 

+ 

+ 

+ 

4 
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 #* اخس مالا رد ىذل محد اذ ه«

 ة ءرملأ قباذل ودصت سالو دبي :

 *« انفرمدت تاعاسلا عم ايلا ىعّست *
 تأننم ودحر لا نىنامالا 0 د

 د“ تاقو #© /

 * تازازح ىزح نم حتاوجلا ىف ك *
 تارار> كدت نيل دريل و د

 « اذا نيقربالاب ىجدلا قربل ىو *
 تاراشخا يججاضلا كلج حال اه د

 جي ىعح ماجا قرو تا اذا و 4

 تادعم ناصغالل كيفطع تانا * ْ

 يب ىف ةيريلا نود هل نسح ردنا دي

 تالاه ىلا ىنا ملا لها د« : :

 دج الو كاتح بعل مل كدي 3 ا

 تاذل بصلا تاذل كيلع تياط *

 «* تدغف تحد تاباوذ مالظ وكشا *

 هاكشم قرؤلا روث ريغ اهلامو *

 * محيدملا ىفاهنم
 دك ف نمو فيس نم لئاضفلا ىوح *

 د تء.ححر اماك برج برراخث هل 6

 تاماه كاذ ذا تدحم هقويس *

 * هرطسا ليخلاو ىغو سرط ضرالاف *
 تامال ماللاو فلا ىرهعساو *

 *« نك جامملا نوج نم وبلا مظا نا +
 تالايذ ةكسف هللذ نابض 2 د

 م



#1 
 د6 تاقو

 * ابصلا نمز ىف تاحارلا يهناف الأ *
 #« بصنب ىوهلا تاذاذل نم ذخو *

 + هلذعب موري ىحضأ نم لذع عدو *

 >1 اون ىف ناب" عار
 *# تاقو 3+

 * ىلطم قئاوع ىف ىىس رهدلا ىرا ه«

 0 انتاوح ىف ..ىبا رع ىوزباو +

 ع« اهدهع هللا ىىرال ىلايللا ىف -

 « هلا متاوح نع لدطعم قئاوع *

 * بيطخ مجام ىف تلقو 3“
 أب ايص نأ فشارملا ولح هتهشعت *«

+ 

 # بص َْق عمدلا 6 داو هيلآ دع

 « اطخ اذا ريضالا نصفلا ةماق هل *

 *# بطخ اذا نالحلا رحعشلا ةظافلاو *

  اطع اذا لازتلا ىف ةنعلو
 «* بطعانر اه اذا هينفج نيب 0

 * ايس دق ىلتعو ىلق ارطاف ادغ *

+4 

 * ببس ه-ةب# ىف ىرجتأ سيلو *
 5 ةايعأأ كات د 3
 3 قوف نم ةامثلبا ةاثل ةشاق 3

 « تاقو #
 اع تاق ههه ديعلا كرد د َتاوقأ تاقوالا ىف ِء نا 0- دو

 الش لاول ا نى رهدلا تن اهل اح تبغ نأ" كحانز مغاف

 اخ



 اطل د
 * ولو ماد ملا نامدن نيهدزبال *

 00 كئاسحا حارا بابيح لع الح دب

 د لما ل نسأل باش كول ام تامه دع

 د تاقو <

 دج بسحأ م رع ىلع تي د هوعد أ ىقلد_ص قاعد د

 دك ىسسلت هريباز 3 ىدم ده ند علك تلست هريئ أنس د

 « تاقو #«

 *« ابجو ٌكركذ نعاذا باق * ابجو ام ريغ بحلاىف ضم ملا
 # ابصو منع دق أك الا » ه_:24* نينحلا ديزب الو 0

 دج امش مارغلا لصن اهو دعا دج ةع) دم 0 بش املاكحو +

 *»*  ابرطضمو مكمامرطضم .*+ يىكحا#خم ىف ٍللثلا رداغو

 6 تلقو
 5 اباو اك را ىلع لاصو 0 انانو ارفط رمدلا تشنأ اذا دي

 ١00  0.ىبانو .ىشتلا يامن انألا*» هئازخا كت «*

 “ 3تاتو ©
 ردك دعب ىلا ىرتا دقو لوب «#

 ايلا ايح نم اذ تاصح ام كدحو «

 * ةرم+> سفنلل لاملا كلو نكلو «*

 ابراا ار ند هرهز ىنجا تهدف د +

 “© تاقو 3“
 4+ د ىاحضناو ىنريع 0 ريعل دبي 0 م اذا مايغلا دارا

 مي ناجعلا باسح ق نكي مل اع دي اهوءدد 0 ىنوفح تت 12 دي



 *ي "0
 ءاسعولا ةعاقب نوكي ىسعو * مكئاقلب نعجه ىف واو اونم *

 راعضب مدع 0 اما* ىناف لايحلاب ما نكلو

 ءايحالا ىف تئك ام اوفطءذ نأ * ىئنلابىولو الول مكازايحو «

 ام

4 

2 

+ 

 * تلقو 3“

 كر ءاول انجل ل لج راع هعاوق 2و هداؤذ ا

 هامش تامم ع ل ردب # هك سا 2ك زال ىف

 11 م لا ميتملا راح * مسبم مظتملا ردلا نع هلو

 * تلقو 9
 ءاسسمو ةودغ ىف مكعلاطم * اسبقّررم لزا مل متيأن الو
 0 اح علاطم * ىدئاءم قارؤلا تاكالزل ناو

 ي ةدحوملا ءابلا ةيفاق

 دي تاق 4

 دج 1 اولح ره اع تركحدب

 بهاو بهاوذلا كالت انمانال لهف

 * م ريغل ىسفن لامآ تفرصنا امو
 بئاغ تاغرلا ىذه نع انا الو *«

 0 عئاط ريغ ىوهلا ْق اهرك ريصاس

 د6 تلقو 1“
 دب تار مارالا ىوه ىف ىل م ىل

 بارطا ءارطالا ىلع ىيعسل الو دع

 * هدراو تلسرا اذا ىفرظا انه

 باري حار نسح تاضور داترب *
 ال

+4 

+4 

4 



+ 0 » 
 «ي ةزمهلا ةفاق

 6 تلق
 ءارعبإ بلا لم كيش رع ام رمي ءانع كردلا عم كنم فج ول *

 ءاشحالا همارغرمجم ىشثحي * ىذلا بصلا ةعول نم ايلاخان

 ءاونالاو راونالا تقال_تف *« ىك كو تعد كريكحا هللا *
 ءاول قوريدلل قف تاب أه د هراأو كيف بصلا ءالو الول 30

 6 نبدلا ءاهب ىلوملا ىلا هب تبتنك امم تلقو 4

 ءانعاابع اي ىلو ميو *> تلات 4 ضاوف كيتا 7

 ءاهب امي تناو انل قورت * ال لو ايندلا كب تنسح دقل 3

 6 تاقو #*
 ءاؤو ذادوتلا ةدرح ىىرو 1 ءاسقو 0 داعيلا كابول داع اه

 ا ىئوسلا قد ىردانو دج الط لصولا نع ىنددام لعل *

 ءاششنا ديك ايصلا قالس #* ادق هم ايصلا فطعت نصغ *

 ءانتعا .ليمي ىئأام اذاو *«-.الاوينتعا ,نيبع اننا 0
 ءافعترا لا ا وس ىف العو دج انامترا نويعلا ىنفا الالهاب هي

 * ذالك حا اهل ترذ لق دود>و 1 افاللطضا دؤئم تل 1 كال ا

 ءانكتا الا هافشاا ىف ىرب ال * سفن لك هب ى بارو *

 , *# تاقو “
 ءانعو ىدر انباع نم اذا * هنا ريغ انا اه ىلوه هللا كل ه«
 ءاكذ ءاكذلا قذا ىفعلطيو * الئانو الضف رصلا ىلا اريحو 9

 *« تلقو 9“
 ىنامكش ر>و قوش ىظا ىئطت * ء امرا نم ىمثل ةعرج له *

 00 دحاابر ف ةيييتخا لسع ةكرعل د 0 ةريسج ان *«

+ 

+ 

+ 

4 

+ 

+ 

+ 

+ 
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 د م1 دو

 ناسنالا نا ميكا ذا فسمتلاو فلكتلا نم اذه ىفام ني ال تاق
 هذه اول ام تايالا هذه ظن دنع ا ءالؤه نا يع فصنا اذأ

 اسانج رعشلا بلاغ لعجي نا نكفا بالا اذه مد اذاو :ديعبلا دصاقملا

 كلذ فرعاف 2 رطانلا ىلع اهيف نافلاو عقيم اهيان تالنوأتلاو ان وئعم

 ةعانصلا نم نافرط هيذاجنو سانج كلل عقو يم هلا 5 د6 هدأ 3

 اوحلطص ١ دولا اذه بابرا نافرخ آلا نم لوا ل قالطا سبل
 ةغالبلا عيبم ةعاربلا يبل نالف فاو ف نسودملا ةنتانللا ةوعش لع

 ناكل اهامال دحا ولو. ىردعت نناتح ناكل :ةيلكلا اتنيعانتما-ول هلال
 كلذ فرعأف ددحاو فرغ فاللد+الا ةطرش ذا اعراشم اسانح

 دلل دست 6

 3 هجدنلا 0

 قوسا نا فيلأتلا اذه ردص ىف تدعو دق هتركذ اهف مدقت اه ةرع ىهو
 نم مهتملا ىفورح ىلع ابترم رثنلا نود مظنلا ىف سانجلا نم ىل عقو ام

 لو ا 1 ول ناتمدعملاو 10 د ةهمتلا هذهو ا 4

 ا ا ظنلا اذه تا ا كلذاف علا نع 0 ليعلاو علا

 را اهييع ىلع اهرطاك د 5 0 رطفلا 3 ها هحر هلا هك رقلا هب

 لعجي دئاعم لأع اما ةثالث فقاولا نا عا اناو هتنودو كلذ تدرواو

 وأ هريغ عدو هنس>ح هدنع ىوتسيف هلضف عقاوع لهاج وا ىواسم هئساحم
 اهصاوغل ةردلا وعل قرعااو قاضنالا م كاملس كيسا 0 لاخ اع

 ىلع هءوّصوم ناكو فيئلأتلا اذه ٠ نسدح كلوع ارا ا !اثلا 1 - 0

 لت اعلا لا الوه 3 باححالا سَ

 * ديلا ن م ءيىقاع صخا ن م مأ 0 ظنا هيت دعما 1 ١

 د نييذعأا © ْن موادغال وهذ ىلضاف وا دج هعقأوم ىردب الف لوهح اما د

 داريا ْق عورشلا ناوا اذهو وا طرا ميش 00 فاست 3 ىلع

 : ةناعتسالا هللابو فم ابى مظنلا نم ىل قنا اه
 ةيقاق



 ش0
 كفا أنآ 6 ىرطف ناكحو 1 علا ٠ كك طعب هلءق ركذنو

 *» 2نجاتم ضاع نم هتتامن * تافحلاف لائرلا ما 1 اني ! هاه

 هدعاشب يف ةحور ىا ءةماعث تلفجاف ةماعن ىأب ادح لوقت: ناءدارا

 خاعشتلا لوقو ةداعتلا خارف لانرلا نال لاثرلا ما ىبأب لاسةف نزولا
 آل  نرورح ' ةفقؤم نم" ىدأنا *انلع تلك ناو قوراا

 ةأرملا تيعم اهبو شحولا نم ىورا نوراعا ةفقولاو ةأره | مسا ىورا

 0 روش ضع لودو اهتنصي ىلا اهعمأب أت نا“ مل انو

 5 الا دسالاب كرغ اه ديه انصعلا دبع نأ دودا الود 0

 ةعواطو ٍق دسالاب مك رغ + انما نشا ىئب | الوو لوو نا دارا كسا ون مه نادود

 بْيطلا ىا لوقو هيلع لدن ام ىلا لدعف ْنّرولا

 +" - ار خامخو اعرش اد تلقت ل قات قتالي تا
 رمجتا نال هذدار ام ىلا لدعف نزولا هقذاو رف اًعيفخ افخو لوقت نائدازا
 مهتأر ل ”هلثمالا ءدن_ هات لف ءتعرشلا اذا ”كقانلا 6-52 عيرستلا وه

 هلوق.بيطلا ىبا روش نمانا تج رّكدسا دقو اهوركذ
 ا كر قوف نهيدنا نءئضوف * ايقاع نذخو قندفت ناواح دب

 قوق نوهشفكا 1 :٠ عضوق تيكزلا نوخو قيدفل نإ ولع لوقب ناعناوا

 نم ةأرا لوقو ةدئفالا روا اه ىلا لدءف نزؤلا هل مهثنسا إف نوهتدئفا

 مهنع ل ليحرلا اهموق داراف ريع ىب ىف نييرت تغلا تناك دقو ليقع

 ىلا نع ليحرأل لبالا نورد ةعاجج مهنم هجوتو
 « رعابالا دشت نا الا نالهثب * اهكيلع لاجلا ءاد اننكم اخ 0«
 اهقفاوب يف لاجباو لاما نيب نيناجل لاجا درت نا”الا لو 00

 نانا نا ديلولا ىلا لوقو كلذ ىدارب ام ىلا تادعف هيَفاقلاو نزولا

 ىرطاذلا

 نا مئعمذد ىنادها نالطغا ا" ضوناف وا اقم ةقيدح اولزل ه«

 هقدارب ام ىلا لدعف نزولا هدعاس رف يقدح ةقيدح اولزن لوقب نا دارا



#4 
 نيف ناتكرلا نوكي نا د اهتمو 6 هيف ام هيفف اذه دعبو ةعراقلا

 #* ثراع علل لا يي »ع كراع اهلا 0١ نا 5

 7 تراحا“ تراج الك + ّىَش رهدلا قورصف 0

 دوو لوقا ساما اذه ىف لخدن مل اميز دال فورا 1 املو

 رودلا ىلا ىضفي كللذ نا هتعو قاقت_شالا لاطبا ىلا رهضعا بهذ

 ا دل ىدرل يردالا ىرم ةعوسم ن وكت تان لوا نيتملا ىدحاو سل دا

 مهضعب عزو اسهنم ا لوالا نإ 5 لص5# عضولا ىف مدقتملا ىلع

 6 >او ةيعانتم ظافلالا ييكارو ىهاشت ال ىتاعملا نال عقاو قافتشالا نا

 | ادا يدردلا ناتسللا وف 0 قامشلو كاد تالارو قادت

 مالكلا ىف اهيلا ةجام الف ةكافلا هذه اها تاق ةوالطو انور هديفيف

 عاونا ن م مدع 5 قاعشإلا ريغ نم برعءلا مالكح ىف لصاح 7 1

 نا انل# اذه ريغ قامتشالا هيف ركذ عون اهيف سيلذا ةروكذملا ساند

 قذئورلا دوجو ىف ةئاغلا "هلعلا نكل قاقتشالا دوجوب الا نوكي ال 3

 ]رك ردو لد يانا دا" ساتان تسل قرعلا مالكلا ف هوالطلاو
 عو كاملا براعت ىهو عيدبأا عاولا عيججو هل هريع 0 ةعالملا ءازجا 5

 سائلا كر دحا نوكي نا اماو كلذ فرعاف ةوالطو انور طذللا ديفت
 وهو ا ىونعملا سانملا ا“ وه اذهو هظافلا ريغ ير ىلع الاد

 افا! اناح درا مهضعلو د وج خساو ْن ندانلا يداصق را ردتمإ عون

 بيسو هكاس ىف هدجردل ندم هود فعضو كا رغوتل مالك ىف دجو)

 نيب همالكح ىف ةسئاجلا دصق ىاشلا نا مالكلا ىف عونلا اذه دورو

 ىلع هتودن لدعيف سائلا كر دحا تابثا ىلع نزولا هقفاوي الف نيتلؤل

 اذهل دورو ال اذه ىلعو اظل هفلاطو ىنعم هما وب ام ىلا مالكلا فيلأت

 لثما نمو كلذب نايثالا ىلا هرط ضي نزو الذا رونا مالكلا ىف عونا

 ةروص ل نإ ياهملا حدع ر عاشلا لوو عونلا اذه قف عبدبلا ب انرا

 ركذبو



 للا
 عاشلا لودكح :ءيىسلا وا تببلا ىفرط عونلا اذه فنتكا ناف

 #* رقت ال جور كاذلف * ىلتاَق لئاعت تقر دب

 0 رد ظفللا ىف هنأكف * هءاوج بيبملا در »*
 0 لكا وهو اضدا ىلوةكو 0

 * سخن اهسدا تيك اع ذأ ذاع لا رت *

 0 ردن ادآ ىعماد شه * انناح كوس د

 ةيروت اهيفو عونلا اذهل انا اهتعّرخا ةيعستلا هذهو للقلا ع ىعس

 لصا هندكحر مهب دق سانجلا نوكي نا اماو ةعوبطم اهذاف اهلمأتف
 سانجلا 6# وه اذهو ام«'انكسو امه اكرح ىف افلتخا مث ةغالا ىف دحاو

 ساح هيع“ نم مهنمو قاعت_ثالا سانج هيعمل نم مهنمو د نراقملا

 نيعسأ نانك زا 2 أ د اهم 0 عاونا أ مسه وهو باّضتقالا

 هللا ىلص هلوقو ناد نينا نحو ىلاعت هلوقو ناحيرو حورف ىلاعت هلوقك

 هيلع هللا ىلص هلوقو اهيجو هللا دنع نوكي ال نيهجولا وذ هسو هيلع
 رعاشلا لوقو ةمايقلا موي تالظ عظلا 5
 ب 7 نيلقثم اهنم نالقتلا ادع * قصءامتلا قلختلا نا ا

 دك دابع نبا بحاصلا لوقو 9#

 0: مالا ىف لثتم كرماو * مومهلا كترع مل ةلاقو 0
 ٍ مهلا ردع مويهلا َناَق دب قص ىلع ىيرذ 6 دي

 رخآلاو امنأ همشكر دحا نوكي نا # اهنمو # مزلب الام موز) امهبفو
 ىهجو تهجو ىلاعت هلوؤو نيلاقلا نم ا ىلا لاق ىفاعت هلو دك دا
 راصبالاو بولقلا هيف باقتت ىلاعت هلوقو ناهلس مم تلسأو ىلاعت هلوقو
 ةفز آلا تفزا ىلاعت هلوّدب عونلا اذه ْىف لثم نم ,هوو طلغ دقو تلق
 اساتج دعب ال اذهو براض وهف برنضك لعاف وهف لعف باب نم اذه نال
 ةعقاولاو ةعراقلاك ةمايقلا ىلع النع راص دق هفز آلا نا ىعدب نا الا مهللا
 تعزقو ةعقاولا تعقوو ٌدمايقْلا تما“ ديف لخدنو هي لشعلا روف انا

 ا



#0 
 هللا دبع لوقك ىرخالا ثلاث ىلوالا ىتاث نوكي نا 6 اهئمو 6# ربهلا لب
 0 ىلص هللا لوسر حدمب ةحاور نب

 ب اىلظلا هرون ىلج ردبلاك دربلاب * ارح#م ءامدالا ٌةواتلا هلم 0#

 6 بيطلا ىلا لوقكو #«

 دش اعوؤولا ريطلا اهظفل فلكي * 324 نت عنف

 ىلا اذكح هدو ىرخالا نم اعبار ىلوالا نه ثلاثلا عب نا * 5

 00 ا نواب نا
 *  اهعوطق مولم ماحرا رجاوش * اهشب عطقت حاهرارجاوش <«

 عاولا ىلع رح وهورخلا بولعه سانملا نكر دحا :نوكي نا انهت ود
 1 11. ياك هلوا ىلا هرخآ نم هعومجت مالكلا نوكي ةراث

 هللا ىلص هلوقكو ريكف كبرو ىلاعت هلوةكو كلذىف لكى لاعت هلوّةك هرخآ

 ايندلا ىف لئرت تنك !كلترو ًاقراو أرقا نآرتلا بحاصل لاش سو هيلع
 اذا المرا سا * هتاماقم ىف ىر.رملا لوق هنمو هنآ رخآ دنع كنلزنم ناف

 11 لايعت هللا هجر: لضافلا ئضاقلا نلا, هيبشامو تاسبآلا *«:ىرع

 قاجرالا لوو كير رجا ءاجر ربك مهلوق هنمو ابدالا ةدوم الا مودن ال

 0 مودت هتدوم لك لهو * لوه لكل مودن هدوم *

 دامملا نبا نا ىكحو * دامعلا الع ماد *« ةديصق علطم اضيا هلوقو

 الع ماد هل لا ةف سرؤغلا كب ايك الف سس لضافلا ىضاقلل لاق بتاكلا
 ةراتو مودت ىلخل ىتدود هنمو ارانا الاله هلالا انارا هئمو داملا

 انآ كللزتك اعهسمن ى انولعم نارش رثكا وا .تانيزم نيلك لك نوع

 لاقو ساك بكاس فيها اهيف امضخ

 0 هبهانغ نا كلما انك » فيه هيف ليقا يل *

 عاوتلا اذه ىلعا اذهو اهسقت ف ةيؤلقم أرقت اهدرفع ةلك لك نوكس راو
 دشملا نيدلا فيس لوقك ةلّزيم

 د ط1 ىكي اا *» هلاله اضا ليل 35

 ناف



 فل
 دوءيف ذكي ىيهحاا نسو اس4: سلا عقيق الضتا اذا اها ريهضلا
 ىد والا قالا لوكو٠كلذ ىرعاؤ ةيلكلا طسو هنأك

 »* سالح نولب سأزلا عنقو * اطملا ةانق م ىنح ىح

 لحال فلا فىصو ىه ةنذلا فدو ىف ىداسعلا ل ووكحو

 ىنلا ركذو ىدابعلا لوقك ارخأتم ىفيدصتلا نوكي نا ا اهتموا فسكلا

 امو حرقلا خرف جرغلا جرف ند جرت برعلا ة ضب تقاقتا سو هيلع ىلص

 حبرتلا لاك رعصلاب ثرحو برح اتيدلا عونلا اذه ىف انا 51

 هتفرعم كيلع ضّرْفا نم ةعاطصّرفاو كموب ىف كتاقوا غارفعارفحرفلاو

 كالوقك اهءججار ةؤهكم ةيلكلا نوكت ناا# اهنمو 86 .كموذو كتظَس ىف
 نمو تاكلهلا رحب ني ل تاوهشلا شدح سبح نمانا ةتبكر ام وهو

 د

 هلذ حاسد 2 كَ هعانملاو فلدلا زعل رغاو ةعامطأ ىلا لي د

 فلتضو اهعاضوا بشت تالك ىتأت نا د اهنمو © هلضف ماتخ ضفو
 ىلا *هب سيك المم ةنهجو هللا: خرك .بلاظ ىفا نب لبَع ىلا تش ع اهذيذكتا

 ةن رش هن رعد ىغ ىغ بر بر بتاكلا تلا ا بسال 3 أكو 3

 5 ل وقىف ءاج مو ةنرسسع هنرسشع دعذ كعل هع 1-- ا

 نم" ىلا ندلا ئص اهأشتا ىلا ةلاش اكو تايالا ام نك دن
 00 رينو من قمنو ولا اوكف نما رهل 03 'ةذا رش 0 ١ ىهو رسدعلا

 ظؤللا ىف اسانج نوكحي نا عا ىظذل سانج ىطخللا سانجلاب قلبو
 لاعت هلوقك ءاظلاو داضلا ىفالا نوكيال اذهو هفلآ حك ظألا ةروصو

 قطنلا نا مهل ودىلا اذه ىف عجرب الو رطل ا نارخلا دق

 ولم ورح سائلا نوكي نا اماو كلذ ىفرعاف ءاطلاب قطنلا ريغ داضلاب

 د اهنمإ6 رود ىلع ىتأب وهو #* فئااخلا سانجلا ا وه اذهو بيئرلا ىف
 يذلا تنا لوقت اك ,ىرإلا ةييلكلا نات ىلوالا ةدييحلا لإ ل ا



 *م
 هوجولا نم هجوب ةيعسالا هذه ىف هل لوخد الف ىداعالا ضرا ىف 7

 نك حولت لياختو اهب رغب تامدقم دعب:الا لصح الو. نوكر.ال عيطلا ذا

 5 جئيطن نع ا5 ناكفذ بحزاو سشنلاب هلمةتساف مرش هلأسل اناا ىنا

 فالي ىمالا رهظ هنحماو رمالا لاط اذا ىج هلامآ مجتب هرمشسيو هلاؤس

 رعاشلا لاق لوا..همهوت أه

 #«# يبول هقاخ دااز ىروو دوج * رطم هفلخ قرب لياخم ىده #«

 م« بكدش مث رطق ثيغلا لواو * هضيا لبق ودب جدلا قرزاو 0

 "ا 0 فر اءوديم.هشكر دحا ناك اذا ا اذه اذكو

 ىف ةفلاحلا تناك اذا اصوصخ هنم سأتلا لصحو هيف.ميطلا ناو دقف
 ناو نيقرذسا اجر دعا وأ.درعو دروو درب ذأ اوك رحل ةكردم لوالا

 دوقعم ليلا هلئا ىلع همالسو هللا تاولص ىودتلا ثيدملا نم اذه
 عاونالا هذه ىلع قاطي ال نا الا مهللا ةمايتلا مون ىلا ريخلا اهيصاوتب

 نا اماو كلذ فرعاف شوشلاب وا عراضملاب ىعسو عمطلا سانا اهلك
 ريغال عضولا ةروص ىف رخآآلل اًتاوم هينكر دحا عقو دق سانجلا كوكي

 مهنمو 5 سانجلا ا وه اذهو لامهالاو ماالاو ةديصلا نود

 فا 1 8 د اهئم 0 روص ىلع 1 وهو فيخك ىدلا سشادحح :هيعسلا ن

 ىلا رارقلا راد نم ئجرخا مهللا: سو هيلع ىلص هاوةكح نيلكلا 7 و
 لاو ايح دشا نهنأف راكبالان مكيلع سو هيلع هللا ىلص هلوّمكو رارقلا راد

 قنا“ هناف ؛كناوث نق. ههجو .هلثا ”مرك تلاظ“ ىلا "نس ىلع لؤةكو انسب
 ىلاعت هلوّمك ةءلكلا ىف اطسوتم ىيرعصتالا: نوكي نا: #اهتموإ# قثاو قباَو
 ةب الا هذإبه تدادع ”ئث'ىال تاق ناف اعنص نوئس#“ هنأ" نوييسوف رهو

 ةمالع نونلاو نيلعافلا ريمكواولاو اهطسو ىف عقو 0 نا ةعتكلا

 نوفر 12 قوالا:نؤفلاو ا قوينص* نم نانا ومعاني !' رخآو عفرلا

 ا بسح نار كاف ىةسس>و ىنت :صصخ ن م مدس ايقد تاق

 نع ادرد# هلا دلما ف هروص ريغ هذه ةروص نال د :قءايلا ىوعش ال

 رعدلا



 *« ك1
 * ىرقلا ىف ميعاطم اًهك4ا ىف نيعاطم *

 « دجلا ىنبو مهؤانآ مهل نب *
 دي ىّرسلا لوقكو 9“

 # ىفاش ةيايصلا نم كاسل وا * ىالث ىالث نم تاف امل له دش

 كلذ ىلع هلاو ىلاعت هلوتك طسوتم فرحي امهتنب ةقلاحلا نوكت نا ا اهنئمو 6
 هنع كَ و هنع نوهذب مهو ىلاعت هلوقك و ديدشل ريخلا بحل هاو ديهشل

 دكو فمراد 8 نعت راد انك ذلا ةيدم هللا مرك بلاط نب ىلع لوقكو

 وهو ىتسسخ نكلو نتصصخ ام مهاوشب عونلا .اذه ىف مهضعب لآ

 هطسو نود هرخآ ىف فرح رخ آلا امهدحا فلاخ ىذلا لوالا عونلا نم

 ءان ىلا رظذ هنأكو هطسو ىف ال هرخآ ىف ةقلاخلاف سسخو ىصصخ نم هنال
 ىبأب ىيلاو ةرلكلا لصا نم اهاعش لكلا ءايو ةيادولا كالو بالحل
 ىّرحلا لوق ىناثلا عونلا اذه نمو اذه

 « لوعث حار ىف نزلا بوصو * لاع5 حير تا مسن

 ميسو هيلع هللا ىلص هلوقك مدقتم فر ةقلاخلا نوكت نا * اهئمو 9«

 لاعَد هيسفن نع كلأت ل

 +, نيضمالو ىناةعبر نه ال * ىنيستن نيح ىريج كرما أ 0

 هللا نم كل دعباو كد لفاو كذملل عرضاو كدجل مالأ هللاو كاذ

 كلا ديع نب حلاص لوقو تاف تام نم ظاكع ىف سق لوق هئمو هلوسرو

 هيف سيل حش تبانمو ير باهم هلهاو نِعلا ىل فص ديشرا هل لاق دقو

 عيديلا 2 ررسف | نكشه تلق درع كْكلَو وأ درق سءاس وا درب حسان الا

 ةفلاخلا نافارا“ غدلاو خوطلا سانا ىف اهلك ماسقالا هذه اولخداو

 طسوب 0 عيطلا وه نينكرلا دحا نم رخآآلا ىف فرحي

 اههدحا لوا ىف فر ةفااحأ اماو فلكت. ةيومتلا ذه ىف لخدا ايهدحا

 سرغا الو ىبامذ رف ال نم ىبامز ىطعا الو ىربر لا لوب هل اولثم ا
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 5 معنا 6-1 ا يم فكو د انددحو اندح مب ىلا نايك -

 ةهعم ضل 1و 7 نداص نيم شف ال اياز يدق )اع ىعبوا كلوقكو

 اههدحا ىةرخأتم ةدابزلا نوكُت نا :#* اهنمو # ريدغ ىف ردغلا نم
 ريهز نب بعك لوقك فر اها ىهو

 *»  ناوهل ىوهلا يرش ال نا ي* نول بيغ كئاو تاع دعو *

 د رح "آلا لوقو 47

 * رع هايشولل اهزف لغو *« اهلا نع هراشاب اههتلاشو +

 * نول ةنيع كاز ناوه هل ال ىوهلا اه تلاؤو ادعص تييداتماد

 نيف رع ةرخأتلا ةدابزلا نوكت نا اماو ليذملا عونلا اذه ىعس مهضعبو
 هنع ىلاعت هللا ىذر ىراصنالا تباث نب. ناسح:لوقك

 د لباقأو اب هيناج لصن * ةليق ىلا نعل هن م انكو 9

 ديك ىدعدع !اةدانلا لودكو هلع

 ٠ ١ ءاونلاو ىونلا فرض مهي لآزو * !ولوخم سنا دعب نحب نات اهلوق

 لوب معلا ىنعا عونلا اذه ىف لثم نمو معلا عونلا اذه ىعسل مهضعب و
 مام ىل

 * بضاوو ضاوق قايساب لوصت * مداوع صاوع دبأ نم نودي +
 اماو كلذ فرعاف ليذملاب ىعسملا وهو لوالا مسقلا نم وه اًماو مهو دقف
 عبطا ىناثلا ىف ئدتاو لوالا هنكحر نم غرف اذا سانكلا نوكي نا
 لوالا فلاخ ىناثلا  كحرا لك اذاف لوالا فور قفاوم هنا عماسلا

 عيل نم مهنم 5ع راضملا مرعشلا نم مهندو د عبطملا ساند .ىلا 0 وه اذهو

 افانسكا عيديلا بايرا دنع مسقنب وهو قحاللا هيع“## نم مهتمو فرطملا

 ىلاعت هلوثكر خأتم فرح هيخال نينكرلا دحا ةئلات نوكت نا اي اهند
 دوةعم لي دا - هيلع هللأ ىلص هاودكحو نمالا ص محأ مددءاج اذاؤ

 لوالا نار ردقلا مالسلا ةيلع هلوتكو ةمايقلا موب ىلا ريخلا اهيصاوتب

 ةّيطحلا لوةكو ريطتسم ىناثلاو ليطتسم

 نيع اطم



#١ 
 كولس نوك فيكح كنرتو نراظلان كقطع .هت لآل_للا ريلا وا

 دج: سايل“ نوكي نا: امازو اهنءاكم نمودبتو انه:كاما ىف نيت "بدالا

 د6 حودزملا سانجلا وهي اذهو ةدانزو رخنألا فورح ىلع لجشل هدكر

 مسقني وهو ءءاونا فالستخاب ءؤاعمأ فلتتو صقانلا هرعس ىيهضعبو

 ةردصم قاثلا لوا ىف ةدانزلا نوكت نا# اهنه#ماسقا ىلا ءارةتسالا بسحت

 الل مهلوةكو قاسملا ذئهوي كنر ىلا قاسلاب قاسلا تذتلاو ىلاعت هلوذك

 لوا ىف ةدابزلا نوكت نا اهنءو#كلاك كلام كلوكو عاضنا: عادلا ”الف

 معنا ريغب ذيبلا مه)وةك قوذلا ىف لوالا مسقلا نم فرشا وهو لوالا

 لاق"نساتلا ديس نب د ندلا مذ مذلا ىل ىكح مس مسدلا ريغلو ٌُض

 عقوام نيتهحسلا نيتاه نا:لوق بتاكلا ديحولا: نبدمم نىدلا فرعش ناك

 نأك ام تلق عبق عاملا ريغيو هلوق وهو ةثلاث اه4ل تاعادقإو ةثلاث امهل

 ىلا عجار ىمالا نا ولو صقرملا سانجلا نم امههئاه مل ديحولا نبا
 امه انا تةلكت نكلو عونلا اذه نم تادلحم ساننلا لغ:نزؤلاو عجلا

 كثنش“ ناررمتللا .ّنَم رانكحالا نا ىعلن مه ؟بهنلا نيعبَو نهرو ةفلاكتلا

 اوةلاثو بارمثلاب اوءاوا نيذلا مالك نم ةداعلا ىلع رورسلاو حاسننالا

 قسبلا لؤةكومريغ و نساؤن قاك هيا اوضختو' هيه ازاثكألإل و

 ما“ ةراكراعشالا الح ثم" ىبشادغ"ىا تس الا ا ا

 * راج راخالا ىرذ نم لالز * نيعم ,لانسلسك عبط ىلف

 * . ناو. راوه21 ىلع دنزولك « اذنز راودإلا"تكل ا 00

 اي رك الا لوقكو
 *.:قراو فرا.وعلا تالْم ىلع ناك + كيانع لا لدم تقوس و 0

 * .فئاط فئاطالا كلت ىلع ىركشل *. فئاطلو. هرب نما ررغإ ىو

 © اهئمو 9 دودرملا هيعسل نم مومو رركملا عونلا اذه ىعسإ نم مهئمو

 نادملا دبع لوك ةطسوتم اههدحا ىف ةدانزلا نوكت نا
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 * هلتادعو هتادع كلهب ىضعت * ىدر موك او :ىدذب تفكو ةحار وذ *

 + اهتاننو هناعيو ىق.شيللاو * :شاؤرو ةهلاوزأ ىف“ ةشينلاكتحأ+
 د قيسبلا عقلا وبا لاَدَو 7

 * .نذ قشب ناو ىشأذ ناب لكحو * ملاكحوم وا ناءم اما كودع *

 دش 301 اره> كيهري ىذلا سلف # 5 ىحأ ماك ع ارذ> نكف 0

 اذه ىف ةغالبلا باها نم ةعاجل دشنا ارخؤم عملا فرح نوكي ةراثؤ

 جاتملا "لوف طولا

 *« اكاوس ادخا هب دصقا ىلو » اكاوس مكل قيده تلعج #*

 + . كارا ناو دوعا -نأ ءاجر .* كارا نم ادوع كيلا تشع * 

 ىفو رورغ ريكك كارو قا قاكلا دنا عونلا اذهل ناريباغم ناذهو

 رهايط نم هدلك ر دحا .تك رت انع باب نع انعبمح لب نوصتم نيك كارا

 ردسي اهتاذاوأ ناب زدتعاو هب ودعلا نا نيدلا "وي اها يلتم نمو رعدمو

 قاجرالا هلا امم وه لاثع عونلا اذهل انا ترذط دقو فيءذ

 * نواس وهو فاس ريغ قرطت * تراس هادغ لوجلا ىلا ترظن *

 * نزاوه ادلع نم ضيبلا ىدحاب * زاوه ىدجو نم دنهلا صو *

 د ىناتسهنملا ركب ونا ناق امو 9«
 0000 و 2 امولطر ع لاما كيضلااع دا *
 3 نفس وا ئس قوف كاشاحو * اشمحلا تع ىب ال ان *

 هفرعاف قطنلا ىف ةدئاز ةنكحاس نون وهو ارخآ عقب نيوثتلا نال

 نيئرج نم بكرم نكر لكو نيبكرم سائلا انكر عّمب نا 6 اهنمؤ #9“

 5 ابو هع ديزا ناولا انه ىف حاولا“ طا نوك نكل نيلعتسم

 ىئوطملا لوقك عوبنيلا دماج عووولا زْرَغ عونا اذهو

 « دوم حاوتلاب دعم ضور ىلا + ةطاسن نم ىترولا ىضشب مرك و خا *
 *« دودغ سلاح ىف دوحم لاحم + 1 هيلا نينتغا رلا هايذع كش قدم

 لاسصولا مانا اهذأك عيطاقم عونلا اذه نم قاروالا هذه ىف ىل ىرتسو
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4 
 تيبلا اذهك مهفتسملا دنع ءافحملا ىف نابوتسيف ما دعب امل اهدعب اه لداعي

 ”نلصتملا ما هذهف ىذم وأ ينك ران ماقأ له ىدالا 5 مهفتسا رعاشلا نأذ

 ىلع فطعي الف كلذك تناكح اذاف منوال نود نييعتلاب اهباوج نوكي
 لماحعاا دهاشلاو واب هيلع فطع لهب ناك اذاو مايالا ماهفتسالا

 وهو ةديصق لوا نم ىل عقو اه
 5 قيتعلا نانو اعل ةقيب قويشملا ىداؤت نجل 5

 *# اضيا ىلوقو
 *  اسعوا لمرب ربا انل ودب * ىسع وأ مهيعتلت كلعل ىف سس ه«

 فرح نمو لس وهو لعف نم سانجلا ىف همندكر دحا بكر لوآلا تببلا

 نمو وا وهو فرح نم سانملا ىف همنكر دحا بكر ىناثلاو نعوهو

 سءوالاو راعتلاب اهلاصتال لاعفا اهلكو ناك تاوخا نم ىببع وهو لعف

 موضع ل وقك نيفرد نم ايك ّ نوكي ةراثو نيللا لمرال ةفص

 #* لوا. نامح اك ** قررا اننا #

 د الوا و قف تيسحعا , 5 ى لذكا) 7 2 5

 رف علو مص دقو باهكالا ضعب ىلا هب تيتك امم هعوقو ىل قفتا اكو

 اهروضح ىل قفا

 د“ مل وأ ةدوملا لها »+ هانا اماذا نما دب

 * مواموقلاىف تنك نا * اقح كبت انا 1

 ردو لمس مرد نم ابك رمش سانا لكار 1 نوكي نا اي اهئمو 9غ

 ىريرخلا لوقك ءوفرملا نعش اهو هل ا

 دب هءاصم له نرملا ىهاضي عمد - هكباو 9 راكذت نع هلت الو دي

 + هباص ممطمو هاقام ةعورو * هعقوو مايجلا تدل نا

 ةرات فرحلا اذهو ىتاعملا فور> نم فرحي فر اه ءوفرملا مسقلا
 عاشلا لوقك امدقم نوكي
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 يك
 نوكي ةران بيكرلا اذهو ماسقا ىلا مسن وهو قورفملا عمل عونلا اذهو
 ىعاجلا لوك نيرهاظ نيعسأ. نم يكل

 - ههاذ ةتلودف هعدق * هاذ ن --73 ىل كلم اذا 5

 004 هءانتقاو»هتم لاملا ةنتخأب .* ادعس مركح هلك ريهآ

 دب هسأن تقو ىف العاب ىكو *« الين مورت نيح ليثلا ىكاح دك

 ند اهي رن نوكي ةرانو ةرتاقلا كيلق مئ< ىقو ةرئاغلا ا

 امو كللاح تكللاغ تَّضِيد كلام كلام دك ! كلوقك رع رك هو رده لم نيا

 ةراناو كلل ناك ىلو,كابا نه جرت الو كالع حد ن ري لح ا تك

 ىقرافلا كا نا كلود لو مسا ند نك نوكي

 5 امفارقلا و انماهذا اهل تناما * ديب ان>رو لاما انودغ -

 سا اجتاز ىلاو هلاح نع هلأسل .* دِداَح ودك انداع انم قانلك

 هلوك رج فرحو مسأ نم ةييكرت نوكي ةراتو
 0 مدنع ن-م لماناو * :هلعع لد نسما د

 0 ىبد نع كظمل نافجا * ادفلا كل تاعج نك 1:

 ممتلا نم رسضح هلا ىلاعت هللا هج-ر لضافلا ىضاقلا ةفاطل نم ىكح افو

 7 رهطو ظعوق سانا هل عع نسحلا َّق أعدم دايجت ناكو ظعاو

 ء نم اهل ا لض املا لاقف عوشملاو عوضخلا ىلا ىدؤوي ام فالخ

 ىلا سانا اذه لعن نم مهنمو ىنعملا اذه ىف رصعلا لها مظنف ةظعنم

 لاق هناف ىتامم نب دعسالاك عملا اذه ريغ

 0 هفسند هفس نم ىلا امل * ءورص نم دعب لهاجو -

 #* هفشنم ةفش نم اهل ايف * ىرتلا فذ ضرالا لبتذ 0

 هلوةك فرحو لعف نم هييكرت نوكي ةراثو
 2+ ىطاو |( ىئاكزلاب “لاح ماقانأ هع انطخوا از تلأس اقزقلا ثق ب
 نا ةيوستلاب ىئعاو ةيوسالا ةزم#© ناك اذا ماهفتسالا نال رظن هيذ 55

 كان



* 
 «* دتعم ريغ ىدنلا لذ, ىف فرس و * دتعم وهذ ىدعلا لتق ىف غلاب +

 لوا مشلا ىلا ىن يد 95 داوع *» اهب :هلفاك ءادعالا ىف ديال 5

 ضرافلا نبا لوقك تاكرملاب لمفلاو مسالا نيب ىالتخالا نوكب نا اهنمو

 0 ءادشل منه رغ فلي مل * ىردا مول نع كاهن كاهن اله 0

 * اضيا ىلوقو

 *« اذقرؤلا كالح ةلعو ط6 ام" عذملا انعو اتش الط ا

 ندم ىف امهو هلتلاق نابع نب” نيعتلل ئرا ود هب ةتالخ نا 0

 لاقو اذه اهمالك هبعاذ انه انه دقل ىالوق 1 تاغ

 د انهاح نا ىالو» * انه انه دقل تلاق | #*

 3 اخفي ان طسرا# نه ليل :
 مسالا نيب التخالا نوكي نا اهتموا« ةيراملا لوق انه لاثملا نم دارملا
 للاعت هللا هجءر ضرافلا نا لوقك فرألاو

 5 قاع زعو ىدجو ىب دح دق * هلحا 00 ب

 ةيئاثلا و ىذلا ندع صقان مسا ىلوالا نآل هلجا نم نم هلود ىف دهاشلا

 اضنا ىلوةكو :رخ قرح

 * ناطوا مث وهل راطوا مث ىل * نابلاو لثالاو اقنلا حال ثيحذخ

 ةيلقعلا ةعمتلاو فطع فرح اهعضياو كانه ىنعم ةراشا مسا ءاثلا محن مش

 ا تا مل العتابا كلك لا فقالا الا 1 نأ يدم

 روصتب هذ5كل دهاش لوالل قرض مو ميسقتلاو ريسلا ليلد مثيل راو

 قاثلا اماو لءف ىتاثااو فرح لوالاف هاوج نم نأ كنب نا كلوت لثم ىف
 بيك رب ىف رج الا هناشم وه اه ىورتلا ىف سال هنال عوقولا عسم وهف

 ديا "”نساسنإللا نوكم نا اماو تلي ضرعاف .هتاكتج ف هل لاو فر
 بست * جب وهو بكرملا سانجلا وه اذهو (.هالكتح وا ايكرم ةينكر
 نيلعتسم نيئزج زم ايكرم هينكز دحا نوكي نا#اهنم#هوجو ىلع ءارقتسالا



* 
 ةنكراا ىفورخلا ىف سانملا انكر قفتب نا اماو كلذ فرعاف عوقولا

 تقي رعأ أ :نم دز هيغل نم مهذمو رباغملا سانع علا وه اذهو تاكرخلا نود

 بسد ها وهو صفقانلا هيعمل نو مهنمو 000 يلع نم مهنمو

 لوك نياوسا نيب تاكرملا ىالتخا ثوكي ناداه عاونا ىلا ءارتتسالا

 ذاءم لوقو قلخ نمش قاخ تنسح أك مهلا مسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 لوقو دريلا 00 دربلا ةيح مهلوقو ئيدلا مده ندلا هنع هللأ ىكر

 مام ىبا

 5 ماج نوناف نمئاح نم * ةفايع توك نافذ ماجا نه #*

 مهلوةك ن وكسلاو ةكرذلا ىف نيمسالا نيب ىفالتخالا نوكي نا اهئمو

 ئروملا :قوتكو ا كنوبفلا كرش ةعدبلا

 « رئعلاب ىقرغلا لوط هدئغي رملاو * ةئمدت ريسلا ليلق اهاوق فا *

 دي ةديصقلا هذه نم اضيأ هلوقو 9“

 »* رطقلاب ا ناتتلل مع تك مهدربع اهتش رطعلا 00 اذا د«

 نا “ انهو #برضلا نم برض ٍبطرلا بطر عونلا اذه ىف هّبكراممو

 اما لهاجلا مهلوتك فيفكااو ديدشتلا ىف نيعسالا نيب ىالتخالا نوك

 ليلحخلا فقو مالسل || هيلع ليعامسأ ٌةةَصَق ىف ئدايعلا ٌلودكَو طرفم وأ طرفم

 تلزن نيبحلا دلولا لت الق .بضغلا دب ىف ةدحلا ءديدحو نمو ةنئعأ نيب

 ىاقو كاش كداعب نم ىناسل .عونلا اذه ىف ةايكر امو هيكس ىلع ةنيكدلا

 نوكي نا# اه:مو6# كتابه دعب كدوكرو كتابه قف كعوجر كاش كدادو ىف

 لعف ذا سائح سالف لعفو لذ باب نم ناك ناف نيلعقلا نيب ىالتخالا
 كلاؤق لّثم 361311 ترتطو: برضو قكقو: لكك تالوقك لعف اى ملام
 ا مهل وق اادهااش نوكي 5 بص حا :انع و رياغم سانج هلاف ى هاشو ىفاش

 نم ىتاشلاو ةداعلا نم 00 نيل والا نال قد ندي ا

 نا لاقو ةداداعحصلا"“ نم ىلاثلاو كك دصلا»٠ ند اي نيس . املا و ةدداعملا

 طرح
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 *« ك١ 3“
 نا * اهنمو 6# ىر> ىلع ةدوملا ديعيو فر> ىف تتاعب ظحاجلا لوقو
 ىعاشلا لؤقك ةيلعفلا ىف هانكر قف

 »8 بَ هءلقو ىداعالا ن :م * لحو ىلع قراز نم تنشف دب

 مام ىبا لوقك لعفلاو مسالا ىف ءانكر قفتب نا #* اهنمو
 ا هللا دبع نب ىف ىدل ىب + هلاف نامزلا مرك نم تام اه دب

 © ىزغلا لاقو #*
 * انايحا ثادجالا رفح ىف نو »* انايحا لالا تاذ فيا انراز ول *“

 3 رخاألا لوقو 4#

 0 اديني َىح اعللاب * اننض ىبمأ انرهد *

 انيعجحأ اًئيعحاو * ىدوع لصولاىلايلاب #*

 رعاشلا لوةك راو لعغلا نم هانكر قوتي نا. اهئمو ا“

 د ىو أو ةبابصلا لج ندم تكن »* هب رن هوالع الصو 0 ولو 7

 نه ضام لعف ةيناثلاو ريخلا عفرتو مسالا بصنت ىلا ة>وتفملا نأ ىلوالا
 مل مسقلا اذهو ىركلاو مسالا نم سانا انكر قذتب نا د اهنمو #* نينالا
 نا نا ىنغلب كلوق لثم ىف رود نا نكي نكل دهاش ىلع هل فقا

 ةيناثلا ناو ربخلا مفريو مس مالا بصش فرح لوألا نا ورع لثم .ديز

 كيو نون اب قتلي تلق كنك نيالا م انأ نان نأ نماودصا مسا

 اذه ترداو كرد له نيايدلا 2 قف نا #* اهنمو 64# ورع نينا لثم

 دورو قذتب الف ةطوبضم غيصلا ةمواعم فورا نال هروصت نكي المسقلا

 ىبرعلا مالكلا ىف امهاتغيصو امهفور> تواسن دق فورا نم نيك

 نا نا لدم ىف روصتب دقو لعفلاو لعفلا و مسالاو مسالا قافتا ىف مدقت إي

 نا ىضت#ب بيئيلا نآكو هلاق نم ةغل ىلع متاق اديز نا مذ ىنعم متاق اديز

 ليعتسا ال هلال هترخا نكلو نيلعفلاو نيعمالا قافتا دعب مسقلا اذه ركذب
 اذه لبق ىذلا مستلا اذكو هتضتقا ةيلقءلا ةعسلا نوكل هتركذ اًعاو

 ردان هلال هترخا اماو همدقت ىذلا مسقلا لبق ركحذ نأ هعح نم ناك



0 
 ادد ناب مالعا امد لوقو د_بالا وهو هفدارب أم أ كلنع مْ ثيللاب

 لاك ىف اذه :لغ رهظتاو رثنلا نود مظنلا ىف * حب اجا نءانلا نعب عونلا
 ىلاعت هللا ءاش نا سانا عاونا نم عون. لخا ام هدجت مسراا اذه ردتف
 اذه نوضغ ىف هتدروا ام فيلأتلا اذه ىل_ع فقاولا اهيا هركت ال لوقا
 سانا ماسقا قيقح ىلع اهيبشن كلذ ىف ناف ةذخاؤملاو ثححلا نم لصفلا
 وهسلا ند لضافالا ءال وهل عقو 8 قلاب لوو 7 ند اهنم لك زاءتماو

 اهي هلال ةيئاثلا ةمدقلا هب عشا نا عبارا لصفلا اذه قح نم ناكو

 اهؤوم كلذ فرعاف امو نيرادهملا ب راهم كالدب تدر نكلو بسنأ

 اسمن هينا
- 

 «” ةياثلا ةمدقملا ©

 توافت ال عم نيفلتخم اظفل نيقفتم انكر نوكي نا اما سانجلا نا يعا

 نم مهنمو ماتلا سانجلا وه اذهف اممتاكرح ىف ىالتخا الو امهيكرت ىف

 ىلعا وهو لثامملا هيعسل نم ىهنمو ىنوتسملا هيعمل نم مهنمو لماكلا هيعس
 نا * اهنم # عاونا ىلا ءارعتسالا بسحب مسقنبو ةبترم سانجلا عاولا
 ام نومرجلا مسقب ةعاسلا موقت مويو ىلاعت هلوقك ةيعمالا ىف نانكرلا قفشي
 عونلا اذه نم ميركلا نآرقلا ىف درب مل ريثالا نبا لاقو ةعاس ريغ اوثبل

 سالف سانا نم سيل عونلا اذه نا عنم نمو ةيركلا ةياالا هذه ريغ

 نعاعشلا لصون وو ويلا نع
 *«  ميانلا ميذك "هلعشم ءاوعش * تدب ذا ةريغملل ةريغملا عئاف 0
 هوييس هدشنا رخآلا لوقو ةريغملا ليلا ىناشلاو بلهملا نب ةريغملا لوالا

 ا . راها الا تاوضالا/ اب ليلك « ةدلب قوق: ةدلب تعلأد كنا +

 ساون ىنا لوةو ضرالا نم ناكملا ىناثلاو ةقانلا ردص لوالا
 * عبر عب رلاو لضف لضفلاو * ىغولا مدتحا اذا سابع سابع *

 لودو



*» 14 3“ 
 وأ هلوذو ىعم لئامملا 2 حجر ىل_ضف فورا ْ هوقو ىعم وأ اظل

 ع 0 نايس 2 قاتم او. اج غو عمطلا سازجلا لخدم اهضعب

 هلود نم مولعم اذه نال هيف ةداف ال ءملا لصا ىف نيرياغتم هلودو اهنم

 ريغ َّق هلودو ناي ةدانز هيو و 50 نود يا فورا َّق نيلئاعم

 اهتددر ىلا قرحالا كلت نأل هيلا ةجاح ال اذنه ردصلا لع نذعلا در

 م قاب اهائعم تيبلا وا ةمعملا وا اهردص ىلع ةئركلا ةيآلا ع نم

 هاَوَد داز ولو َّلثْعلا قر هط.» انكم زاردألا اذه ىف :فاقاالف رش

 سانا هيف لخديل دوجا ناكل اهتروص وا اهضدب وا قورذعا ىف نيلئاعك

 ىف وه اما كلذ ناف نيلئاتم هيف سانا ائكر ناك نا ول هلال ىطملا

 ةمحلا ىقورفل ةراقم ليف ور نو تشل ىلا

 هلد |[ لو نايللا اذه ّق نعل 1| سال لوخد الو هدحاو اهتلثروصو

 نيل اع؟ نادالا وه لوقا ن | سان ءلا 5 ىقانا هراتخا ىذلاو نوقايلا

 ىف نيفلاخ“ وا هر ف ةدانز 0 ةروصلا ّق وأ اهضعن ََق وا فوركهلاىف

 مسرلا اذه لعاو ابظن ردك الئامم انعم ىفدارب لئامع وا تاكرذلا وا ٍبيئرَلا
 ىنءمو اظفل لثاملا لعشي سنج َنيلئاَعَم لوف ركذ امم ةمالسلا ىلا برقا

 سا. لخداو دز ديز كل وةك ى عم لثاملا هب رخا لصف فورا ىف ىلودو

 نكي ملنا هدهاذ ةتيثت كلوتك لكرملا سانكللا و ىَدذ ىدك كاريكا ماكل

 لاومالاو هاومالا تال وفك عمطملا ناكل لخدا اه ضع وأ ىلودو هرهاذ

 هروصلا قى وا ىلو كو يههلا ردق ىلع مووهلا كا وقك نراقللا سانجلاو

 كموب عضت 0 كلوعلا ىطعخلا سانجلا لخدا
 ةدانز وا ىل وذو كموت َّق

 ىلوهو راح راخالا ٠ نم ءاملا كلوقك جودز ا ساخحلا لوح اجهز َّق

 2 1 ص كونك فلاخلا 00 0 بسزلا 3 نيالا وا

 ل للا 0 زين دا ةنرلا رب لام وا ىلوقو ل

 لوقت ها تدك 5: دسالاب هيف ”هنوللا روطت مطع 0 تاوقك ىقنملا



 ا
 نا دوسالا قىددتع مهل وق نف رجال دوساو ليلل دوساو هي ءإإ د هنغا نأ

 لو مح اذا هلال بصوعلو ء م كا اذه اذا ان> لروكجم 0 مزمل

 اذا معن سالت اذه ْق لاب 0 دؤدا:و دوسأو ددوسأ لوي ملكتم

 دوسالا ىنغدل تلق اذا اك سانج هلا لق اهتذب رق عم ةظفل لك تاءعتسا
 سابنج اذه نا ىف فلا اخ هموجب دوسالا ليقا دقو دوسالا .لكا اناآو
 نر ومارولا مسعب هاد لا موعت مو لاعت هلوق اذه نمو تنوئم راكم الا

 كبهو نب دج ل وه_سشائدلا ىف ريثالا| نا[ هب لئعامو

 دع الئانو 5 رهدلا فورد نع د

 نأَف دادسلا 2 نع نم ساند :.ا| َّق تيبلا اذه لك ليك 3 نبا لاو

 براضلاك لؤوعفملاو لعاقلا ةديص تفلتخا اًعاو نو ميكا ىنعملا

 ترسص 0 لود نوكي نإ بجوأ سين ازه ناكأ ول ولو بورضملاو

 هيلا بهذي 1 1 ا لوءفملا مسأو لعافلا مساو ردصملاو لعقلا عضاوم

 0001 نوما لنا لاك سلا ىلا تصر
 اه نود وه ند اره لوعت ال دا اسانح لوعفملا 3 لعافلا مسأ

 يدابلاعىف نُلا ازه ىطاعت نا رهاط صح وه ذا عيدبلا نك ىف لخزا

 4 كرد أو لدشو هأ لانتف ل وه اروتوم نأ مهول ريالا ل نكلو

 ى٠٠ . 1 . - م 0
 كقيس ك١ ردع رولا 0 هر وم سود كلوق نما راو ناو عيرتتلا هو

 اذه نا عم ىهملالا رتولا اهيف بكر 3 نسوقلا تا 6: بصل في5 جريد

 هراو سوق لاش ال هئال سايقلا نع جراخ ةراعتسالا ىف مجدل ال ديعب

 كا لك ىلعو قوقدم كك ىقفاد ءأه م ىلعت هلود باد 00 درب وه ىعع

 دع اماو هيلع عانشلا ْق دن دكا 4 5 طرفاو ريث لا نا مهو دعو

 ناك ءاوس اعاطم لث اين لل نب اج نيلثات*هلوق ناف "هيوحلا نبا ندلا ردب
 اظل



#0 
 * تءجر اهب نم تدضتنا اذا ضس *

 +« علا نم اضاغغا ضيبلاب قحا *
 اتظذلو لوالا تدبلا ىف بضق اتظفا رئادلا كلفلا ىف ددحلا ىبا نبا لاق

 عجب بضقلا نال ةيلكلاب سئحلا باب نع ةجراخ ىتاثلا تبيلا ىف ضيبلا
 اًماو ظفللا اذه ةقيّقح وه اذه ةرعلا نم قيشراا دوعلا وهو ببضق

 فيسلا ةيعسننا ناظت الو ازاحم هب دقلا هبش كلذكو ازاحم هب فيسلا ىعس

 ءع اليعف نوكيق عطقعلا وهو بضعلا ن : 25 ةنوك ثيح نم اءاضق

 اميضَو ضد رعل ١١ ليوطلا فيسلا اووى كلذ اودارا اونأك و ا! مهذال ل 1

 ل كرا ند تسل اهئاف رضا ذ لثمو فيالا هب اوعم اعاو

 ضربلا الو امهر و كولهلاو سم هوملاك نيتفداّرم نيتظفل ارم ءاضيب الو

 دسالل مسا ثيللا نا يفيسلل مسا يالا نا عمم الو ىويسلا ءاغمأب نم

 ةهظفللا هذه تريعتسا مث ط قف ضايب ىلع لد ءاعذلا 5 ةرامع ضدبلا اعاو

 تحاول نيديضلا ناب رم اذنه ناك ولو افا ال هَ ءاشسلاو 0
 ىدنع مهلْوَف نم دوسا رّعلا ىفو دونا ةيملا ىو دوسا ليللا ىف ليك اذا

 موسر نال اسنجي لوالا مام ىلا تيب نكيلف اسنين نوكي نا نادوسالا

 رادلا تعمر ردصم وهو مسر عج رادلا موسرو ةراثآ و هيراح عمدلا

 بضقةلا و يضقلاو ضدبلاو ضدنلا نم افالتخا دشا اذهو اهتيفع ىا

 نتانخلا نتارم لعا نمةئالثلا تاكالا تلك سيدخل آنآ كاد |
 اهني رق عم ةيناثلا نم هم42 ال ام اهّنب رق عم ةظْول لك نم مهب عماسلا نال
 ىلع نييناشثلا نيّدبلا ىف تنعت دريدا قل ناو لوالا ىف اهس ريثالا ناو

 هزم محد ال زاحم دهلاو فيسلا ىف ابيضق نا د.دحلا ىنا نا ىوعد نا

 تق“ لب بنضو دق لوقت الو“ تيك فيس لوقت نأ رود هلا للد

 ىبا نباو لوالا ال2 ىفذملا نود هيبثآلا ةادا تابثاب بيضقااك

 انهلامعتسا ىوتسس ةفصال ةعوضوم ةظفل ظابضق نا ىذا دذطأ

 اضيا هلوقو ارياغتف -قرافلا تأل تيدبا دقو اهب فصتا اه لك ىف

 ا
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 ريغ كلذو ىرود في رعت اضيا وهف ْرتعملا نا دح اماو برعلا مالك

 عماج ريغ اضيا وهف ريثالا نبا دح اماو موسرلاو دودملا ةعانص ىف زئاج

 ىلا سانجلاو عيطلا سانإلاو جيودزملا سانجلا لثم هنع جير هنال
 هعاونا نم ةيهام لك فشك دنع كل رهظوس اه ىلع ىونعملا سانجلاو

 نظب دقو رئاسلا لثملا ىف روكذملا دملا دعب اهف لام ريثالا نا نا ىلع

 ماع كل لوق نا موق

 *+ موبسزأا ىف ىقاكب نم اموسر * قيس ىدخ ىف عمدلا نط 0+

 دل 1 ناوو دحاو ىلا نال طلغ وهو ظفللا ةاواسم ىلا رظذ بالا اذه

 تبيلا اذه نوكي نا نوه تاق ظفللا لثاَم عم ىنعملا فالتخا سدنملا

 بنا ىع ىلعأ نمتنلا اذه.نا لوذازو همسي هلتقا اناو لج سانا نه

 عماسلا نال هانعم فاتكو هظافلا قوت ىذلا وهو ما سانج هنال سانعلا

 دو ايناث موسرلا ىف هلو نم هم44: اه ريغ لوالا ىف اموسر هلوق نم مهْش

 نا تيبلا نم مهفب ىذلا ىنعملا ذا ىنعملا ىف نيظفللا نيب ةقرفت هسفن ىف

 نم هنايرج نامداب رءافحو ادودخا ىدخ ىف قبس عمدلا نظا لاق ىعاشلا

 ةدكب عرانلا وه لاوالا طفلا نا :نعدا اف باتسالا كامرا واكب
 نم وهو ةقطان ريغ ىه ىلا تاناويملا تاوصاب امهم نوكي تببلا اذهف

 اهف ريثالا نبا لاق مت ءارعشلا لوخ نم دودعملا عيدصقلا لجزأا اذه مالك

 مام ىلا لوق قيةللا ساندلا لاثمو دعب

 * ىدنلاو هجولا ضيا دعج موقلا نم *

 د ل.هداب هلم ىددتع نان 1 وا»#

 اضيا هلوق هلثمو لاو نائبلا دع هنا ليال لاقنو ديسلا دععلاو

 * ةتلص٠ ىدنهلا بضق تزرحا 0

 ما مط ةئاوما ياهذا +



 *ي 0
 قيسوملاو قطاملا عضو ءيشي ةيرعلا ةغللا ف ضورعلاو وعلا عيصو لاق هلا
 فرعي نا مواعلا نم ع ىف ثدحن نم لك ىلع نيعتبو ةيانوياا ةغللا ىف

 ماعلا ضرءلاو ةصامللاو لصفلاو عوتلاو سنجلا :رهو ةسجلا تايلكلا

 ةهيهام فشكيو هلوصا يلا .هعورذ دريو همستل انيق ةريصب ىلع نوكيل
 اهدحمو

 1-0 عبارلا لصفلا

 اهو مهلاوقا 3 3 ود هور تل ةعالرلا تانرا نأ معا سانا لوح ّق

 ههج ىلع؛ هس ام 0 َ ىلا 0 وه ءمادق لاقو ةغالا 0

 ريث الا نأ لاقو اهتخا سناك ةماكد * رحت نا وه "عملا ننا لاقو قاكت ثلا

 لاقو ل ىعلاو ادحاو ظعالا نورك ا د نأ وهذ سان داك اماق ىرزالا

 فورا ىف نيلثاعع قوي نا وه حايصملا ءوْسش ىف ةيوحلا نبا نيدلا ردن

 0 ردصلا ىبع نملا در ريغ ّق ىنعملا ىلدا َّق نيرياغتم يشل وأ

 لو امها ترق ىلصقفلا اذه قلعت ددع موعلا دودح ند قرضح اه 'هلج

 مصتلا سانج هنع جر هلال عماج ريغ هنكل هدعب امم سا هناف ىتاهرلا

 ظافلا ىف هلوق نال زئاج ريغ اذحهو هسفنب ىلا فرع هلاق َةِمادق دج

 ةفرعم دعب رالا سناجملا فرعت الاديهد اسال رودلا ىلا شتا
 ريودلا ىلا كلذ ىداف نس ملا ةقرعم دعب الا سائلا ىفرعت الو سانجلا

 حالططالا ىف سناحملا دارا اه هنا لاق ناب هنع باوذلا نكميو لاحم وهو

 دح وهذ لاح لك ىلعو ةهباسشتلا ”ظافلالا' ى ا ةيللا لا ل

 ىلع هلووو كلذ 0 انيهق بدن دودخطاو مظ وم ظل كيو نا برطدم

 ايس قدشملا ةوماتكلا ايار بطش اونا 7 ءنع جر قاقتشالا ةهج
 نم ساند ءكلأ قدور بهذل قاعت -هالا الول هنآ نم :رم لود ىلع مالكجلا
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 للا تيرقلا سجلا هي توي ئذلا وه ماتلا ننلعا نول ماهدعنت
 هايس 21 نعت الثمأ تاكد اذاكازال :ةرؤذملا ةيهاق علا: كيلا وق اذغف

 ناويدلا وه ناتسشالل سيرقلا سلا نال قطانلا ناويللا ؤه لوقت وهام

 قطانلا نم ناورللا عاونا هتحن ذا حورلا وذ ىنانلا سنا هنم ىلعاو

 قاطملا مها هنم ىلعاو تاناوولا بورنو مباساو سّرفملاو لهاصلاو

 كالفالاو سدانعلاو دامخباو تابنلاو ناويملا نم مسجلا عاونأ هتحت ذا
 0 0 نايعالا ىف تدحو اذا فلا ةيهاملا وه دا رهواطا 0 ىلعاو

 نيرف وج انؤكي نا. نم عا انهذا ؛ئثلاو:دؤحاوملا ءدق ىعازو عوضوم

 دوجوملا وه كلو ناسثالا ةيهام فشكت ال اذه ىلءف نيضرع وا

 ةديعب سانجا اهلك هذه نال قطانلا مسا الو قطانلا رهوجلا الو قظانلا

 ناوي> هنا ناسثالا ىلع قدصب هلا عم ناويللا هلا اهبرقاو ناسثالا نع
 سائح هنا سانطلا عاونا نم ع و؛لكىف لوقت اذكو دو>ومو رهوحو مسجو

 سائحا سائلا عاونال ةءبرالا سانحالا هذه نال بداو ةغاليو عادبو

 هيف كاسنالا نال هسا+ نم ةدد هيف عون لك نواودن مهعم“) اذهلو

 ةيزهؤطلاو هي رهوجلا اهيف ةيمسإلاو ةيسللا اهيف ةناويملاو ةيئاويملا

 هي ازكس هو ضرعءلاو رهودلل ماع ضرع اسهال ةيدوحولا |[ عاشت

 هصخو ةدفيا[ دكا و هسا نم هةيطح هو سال عاونا نمد عون

 ةهصخحو ةيعاليلا اهسا> نم ةيعيدبلا ةصحو ةيعيذبلا اهساح نم ةيسانخلا

 ام ىلع هلزنو هيف لمأتا لطاو كالذ ريدتف ةيدالا اهسنج نم ةيغالبلا

 مالكلا لاطا لقت الو ةيوطنملا دعاوملا ىلع هبدثرت كلل رهظت كل هتركذ

 توةذتو هتروصت اذا لصفلا اذه ناف هيف لاف ال اف نامزلا عاضاو

 هلك ىق“هئايغتساو كل' هتقعوا “ام ةرك تنثحو كقطع نراظلا ةكلرحت هيف

 ظاعلالا نازق#ىلا ىا ان قتموملا وه ةيقطعلا بها وعلا ذا" لبق زعل ذت
 تيور طفلا مله فزنتلا» ىملا نا كفن الو ةغاوبَجَوُم لؤرميلا سلا, قتشو

 انيس نبا سنرلانع ىو حارتماو ةكراشم قطنملا ىدابهو ودلاىئدايم
 هْزا



 كسا
 ىعءم لك رادم هي اهيناعم ند حرش ايف برعلا اهتلممتتا فقيك اهءلع

 دحاو لك ىلا رظناو هتهباشمو هتلكاشمو هلثم ىلا ثلا ماهضتا ىلع

 لمعشاو هيلا هعكلو ةقنع ىلع هدب عضيو رخألا :دحن ذخان فيكاسهئم

 00 ند اهضعب 357 رك اهاكف هاع

 اما_سقا مسمتابو ةريثك اعاولا عون مالكلا ىف سا_:+لا ناك امل هنا معا

 بعشتي اهنم مق لكو اهميسقت ىف ةفلت# قئاق> ىلع الوقم نآك ةدددع

 ذةوح.-ساتطاف:لودعملا تارزا يع طسوتلاا سلا نآش انهو

 سانحا انضنا عاوتالا هذهو ىونعملاو برامتملاو فلاخلاو ىطخلاو

 هريغو ساجلا لعتل سنج عيدبلا ذا عيدبلا عاونا نم هقوؤ اه ىلا

 كالذ ' لاثماو :اخاوملاو َةَدئاطملاو بردصلا ىلع معلا درو رشنلاو فللاك

 نايبلاو ىتاعملا عاونا ةثالث هتحن سنج ةغالبلا اذا هقوف امل عون عيدبلاو

 بدالا عاونا ند عون هن عالبلا ذا اهقوذ كفل عون ةغالبلاو عيدبلاو

 ناعسلاو ىاعملاو:فنرصتلاو وصلا ةغللا لعشت هلال لاع ست ا

 ةكراشموس انلا خراوتو اهءاسناو برعلاماناو ةيفاقلاو ضورعلاو عيدبلاو

 شات ناب او نسانجالا نّسنكح هلا نيعت تدالاف ةنظإت مولعلا 00
 عاونالا عوب هوعضوم َّق رهطظد اه ىلع هعاوبتا ند خول لكو طسوتم

 نمو سكعلابو ايلاع ءووف ىذلاو الفاس اسنج هقوف اه ىلا ةبسألاب سنج

 عاونالا عون ىمععلو ىلاعلا مرنيدللا ساعجالا ا نسك ل نييوطنملا

 سزكلا ىناثلاو ماعلا سدجلا لوالا يا ند مهذمو لكاتطلا سنا

 اذهلو تت رهلا قسد ىاثلاو ديعيلا سدا لوالا 0 مه:هو صاخللا
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 ىلا رطضي هيف سبح ىذلا ناك امل هلال كلذب عمم سيلا وهو نيسلا
 0 ناك هع حجيورذلاو هزم لاودلا نم عبو هقرافب الو همزلب ناكم

 ول ةياويلان ع جرد ال نانو انا هسا نع جرح 0 يذلا عوتلاك

 راصقلا لاعا هيف عمم ضرالا تحب ناكم وهو نيم هئدو هساج ىه
 نحو نعم نإ راعقلاا ناتك تا"قاقتكهلا لاف كاه نودتو عراتكحاو
 هيلا عفدتتو اهسنجيب قلت مهااعا عاونا نأ كح نسلا نم ليعف

 6  س ن # وهو عبارلا اماو ٠ سنجلاو عونلا ناش وه ا لوؤتو
 كلذ ريغو نا :كخااو ريرلا نم لزغلا طويخ مْض وهو ميسالا هلاف

 د>اولا ءىننلاكح دوءتو ءازجالا كلث ملت نا ىلا ضءب ىلا اهضعب

 ل هنف ىف درفت اذا ءد>و 2 نالف اولاق اذهلو قا َرهالا دعل مثاتو

 نعي ىلا ةضعب مظنم وه لب مهتع هب زاتما اه# هبارعضا نم سيل هنأك
 نال عبرلا ميرا تحل هنمو هدحو ةدح ىلع مح ىذلاكحح

 سدقلا ورا لاو هايفعت نا ىلا بويهلاب هاتمزالو اضرعو لوط ناحر هيلع

 دش لأعثو توج ند [ يرسل امل دع«

 'ئذلا ةمزالم عبرلا نيحبرا ةمزالل اما روما دحا ىلا عجرب ىنعملا اذهو

 ايه! وبه ىق هب تانيعتلا نيد 4 قدام ودع ول نم هلكأش و هغلأب م

 اممزالمو ام«!وبه نامداب امهئال اماو هءاتل دصقت و هلثامىلا ليع ىذلاك
 2 نواب دان: ضررا 00 او ناب لا عبرلا موسر ىنعت ةلاسخلا كتل

 * لوالا هلاح ىلا دوعي و ضرالا سنجي ذئنيح عبرلا قلتش هراثآ ريغ اها
 نم ناخدلا رثا وهو جانسلا هنف #*© مب ن س. ع .وهو سماخلا اماو

 لاح ىف ناك امل ناخدلا نا كلذو همكحم ىف هديس نءا هركذ طئاخلا ىف حجبارسلا

 قأعو 1ك َْق تأ قفل ذا اذاؤ دوسأ ع كافل نم هدووصو 1

 اماو * ةدومكلاو داوسلا ىف هسنج نم ةعقبلا كلت لعج دق هنأك داع هب

 هلا ىنعم هل برعلا عضت مل لم4# هناف 3 نا س حب 7 وهو سداتسلا

 ءرسجا سدنت لاول ميتاملا هيلا ماسقالا تيار داتف ديلبعاساءالو
 اهيلع
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 هدودح ند قةداقلا ثط روزماو كانتا تلا 0

 هتيهأم فدكو

 6« قاثلا لصفلا

 اعوكاو لع روصت امو ظفللا اذه فور> قعأ سانا هكا فرسخا ْق

 تلت لص الا ىهبصذلا سنجلا نا معا ضعي ىلع ءازجالا صعب معده

 د سان حج 0 ند هندام لوالا لصفلا ىف اهذالتخاب :روكحذلا غيصلا

 جرد 0 2 ّرلا | فرحا ّق صعب ىلإ لع اهضعب مدعن ن م تعءقو 5

 أهم دحاوو "| مع" د أهزم هي تاززل رسولا قارطب ماسقأ كيس 0

 ماعلا ند اه م جرد د ثدحو 8 ىوبوحم "نإ عمسملا ف ليه

 وهو لوالا أمل © د برو هيلا لكيعو هن رك هكا ام ىلا ىلا

 نم معا وهو برضلا ةغللا ف سادلاو ساجلا وهذ  س نحج
 ديرد نا لاو هساح نى اذه برض نم عوللا اذه لوقت عونلا

 د]وم مالحلل ود لوشو اذهل نع احم اذه م6 1! 7 د[ دالا ناك

 تاقرأ دنع ,نيئملا ناك اد و1 و هيلا عاوتالا عجرب ' أه“ يش لك سالجاو

 نبا لاق وه ام باوج ىف قئاقملا» نيفلتمم نرثكح ىلع الوم لوةعملا

 هاو 7 سس َ نك د وهو ىلذلا اهاو ٠ سس وذن>و سائدا عجلاو هلييس

 كلذ نعم نيبجتلا كلذكو هنمأريب ال نان الا تان ءاحاوق و 0
 سالف هتويدح نم ءزرج ا يد ه لدخاو ا الا مم 2 مم 3 1

 مهنأك نيعلا اهب .عذدت ةذوعلاك هلعفت برعلا تناك ئش 000

 عمو هيخا ىلا ىشلا مضي ىذلاككلذ هب نولعفب نم ىلا ةهحأأ نويل
 ىعاشلا لاف اماهشن

 *- نيحضنملا اع انرئاقما قاع +

 هناف * ن ب س 6# وهو ثلاثلا اماو * ةذوءلاك وه ىذلا كلذ هب نعي



#8 
 دلد ىزدالا تتهياجتت اذا نوتياكلا ىيجا.نالراضنا نينللا نم دلعاغلل
 لعاف نالسذاخل ناردصم سانجلاو ةاجملاو ةيسنلا ىف "هلعاقم امهندب عقو

 ةعداخم هعحاخو الاتةو ةلئاقم هلتاق لوقت اك ةلعافملاو لاعقلا هردصم

 مثال اضيأ/ نينا: نم لعافتلا وهو ىبئاعلا لودي نم ميمو اهاصخو

 براصم لوقت اك دبسحاو سذنج ىف الخد اذإ نائيِسلا سناب نم ردصم

 نسا ىف دانا لوتعلل بابزادعنع د« ةسناحاو 00 نذلخلا
 [نردإلا املهسح ىه ىلا, ةناويلأ ى نادم امهناف نسرفلاو نايف لاك

 ناصع امه نذللا ورعو ديزك عونلا ىف داتا هه“ .ةلكاشملاو

 ّق داحنا د ةهماشملاو 00 ناسنالا وهو دحاو عون ىف نادم

 عاولا نه .كلذ ريغ.وا هي ىعاااوا نيرارطا وا نيووللا ىاساكل

 ل ل كل تراهم رخ رادو هيلا اف داما دك ةاواسملاو دلك لالا
 ءازجالا عضو ىف 0001 راس نم هر ىرد# اهو

 قى هداج نيعب اًجرخ اذا ثيحت اناك 131 هلاعم ىلا ةيستلاب نيرادملا دجاك

 * ةعباطملاو 6 نيتها ىلك نم ةدحاو ىف ايةتلب مل اههفارطا تهج

 د6 ةاهاضلاو # هند لضفت ال ىلا هين آلا ءاط :كح ىارطالاىف داحأ
 ةقفتلا بسنلا نم كلذ ريغو دحاو لجر ءاناكح ةفاضالا ىف دامتا

 دحاو ع ون نم نيصخش' هركذ مدقت ام لكلا ىف داحملا * ةلئامملاو هي

 العج نيثا نيب لاح وهوهلاو ةبسلا ققتم فيكلا ىهباشتم مكلا ىبواستم

 حا

 ةعقاولا تادا هلالا نم عون داتا امهدب امهم ريصن مشوا ىف نيذلا

 كالذ وتو نيتءطو بوذلا لود تدجعاو توك داو 3 1 نينا نيد

 ةداهو دحاو ساج ند هطافلا فور> 7 اسانح عونلا اذه ل

 مكلبعل ىنا لاق ىلاهت هلوقو نايلس عم نلسا ىلاعت هلوق نال ةدحاو

 كقؤرج اتءاغ .!قلخ ا ند قلخنا تندح ١ اسكجتذ' مهلا كيا
 لب فورالا م لدا طراشإا الو دحاو سدج نم كالذ ظافلا صعب

 فكي



 كلاي
 * سانلا لوا سانا لواف رذعاو * باوصلا لن ىف ةثوافتم سشلا لوةعو

 لاقو ىسف لب ند مدنا ىلا ان دهع دقاو ىلاعت هلو ىلا عاشلا اذه ريشي

 ىلاطلا ماج وبا

 # ىسان كنال انانستا تيع“ #* امععاف دوهعلا كالت نيسان ال د

 ”ىداآلا ةيهش للغ هنأل ليلعتلا ند مددنلا' تارا ةيبش خارالا اذكر

 نا" ىلا ىهضط  نطذأو ةتامتما ف ناوتالا تكلا تلصق 01
 ىأن ذا ”تاوبملا ىلأ فردأ لوالاو كرش اذ شر ا
 ابدأ لصق كلفلاو هذازا, نكمل ناو كرصمت تادلاو كك ا
 ناك اذاذ نايسألاو ألطلا يما نع عفر اسو هيلع ىلص هللا لوسر لاو

 انآو ىئصللا اذه"تدضو دقو اههردب كتاف :دابلا قي 017
 ةئرد اهتادكو* هماللا سا رلا"ضرغ اهيضنو يشفن تصرت لف 0

 للا مالكح نو + همال مال الو خر فلا هزم نيم ال ىذلا نعاطلا

 فيكف اباتكعضي وا ارعش لوي يح هلّقع نم ناما ىف ناسنالا لازب ال

 لع رعشلا اًماو * هسار نينط هبه ناويح لك نكلو امه عجج نم

 هيلاو تاكو هيلع *ثاوصلا ىلا قيفوتلا قف كوتشملا هللا و * نش 0 |

 ريدج ةياجحالابو + ريدك ئش لك ىلع هنا 3” بأمه

 يي ىلوالا ةمدقللا

 هي لوالا لصفلا ©

 هيف لوشن نم سانلا نم نا معا تالذب قلعتي امو هقاقتشاو هتيعست ىف
 هردصم لعق كك سا ردصم نسينحلا و سنملا نم ىليءفت وهو سنحلا

 م



*» 
 * كلبسلا 5ر4 بل لك ىلع تلخدو * ناكلا عمات هد ما

 * هوالطو اقنور للا بسكي * نوع نسملا ىلع هيف عون وهف *
 « هوالحو "هلحو ىلخ ىف * قامملا روح لازتال هلو ا«
 هليس حجدوبو * هوذا هن هلغلا ىفشل م هيق عضا د تييحا

 لكدرو * هلها تناك نا دعب :هلمأك هرودب رهظت و * هلدالاو دهاوذشلاب

 رطانلا قوةسو * هلصفو تيرقلا هسا ع اول كى ريعو * هلصأ ىلا عرف

 ءاشد فيك ةغالبلا ىف فرسمصتو * هلوصوب دارا ىلا لوصولا ءيف

 تالسرع ةحاصفلا ضارغا بيصنو * هلوص# ىف اروص# ناك اذا

 نم دياوغلا ريثو * هاوصق لادتعاب وذل امزعك ده عج ربو * هلوصن

 تبتر دقو * اه:طاوم ”ئطاوم نم اها وج صنتشو * اهزماكم نك اما

 قاقتشا ىلع لئشاف د ىلوالا ةمدقلا 6# اما ذو نيتمدقم ىلع كلذ
 ميدقت دنع اهنم بكرت ىلا روصلا ىف هتدام فرصت نايبو ةذل سانملا

 هدحام نم كلذ ىف امو هموسرو هدودح ركذو ضع ىلع ءازحالا ضعب

 هءاونا ىلع: لشتف # ديئاثلا ةمدقملا6# اماو نس امو هنم علاه ناببو

 قدرط ىهو ميسعتلاو ريسلا ليلدب اهريصحو اهماسقتا دول اياد سلو

 قاوتسا 0 اه ضعب 6 دعقا نأك ناو اهل هش اذحا أر ام ةبئرغ

 قدلا لمعلا ' ىهف 35 ةمعل 00 أما وسفن , ليلا ىه ةمدقملا هذهو ميسمتلا

 هيتراو امكن نهلا اذه نم ىل عقو اه قوسا نا تماّرلاو معلا اذه ةرع وه

 !اونواداو اريك قئايلا ,كفيض نقف .اهارخآ نبا اهلؤانم معلا قورك رع
 هللا .نيعلا . ادرج علا اوركذي نا هءاونا ام ةباغو لج هناولا اه

 هعءاونال !'رييعو هيسعتل احاضيا لثملا نم كلذ نوضغ ىف هنوركذي اهالا
 نوال" لئجلاو معلا ىلع المأنم لجو نع هللا دم فنصملا اذه ءاج دقو

 هتيعمو * برضلاو نوطلا ءانباو * برها ةراظن نم هوقو هللا لضفن

 أطخلا نم هيف ام حاس نا هيلع فقاولا لأسا اناو ا سائلا نانجإ#
 مهيلعهللا تاولص نيلسرملل ةطريشم ةعدعلا ناف * لازلاو غيزلاو * لطحلاو

 لومعو



#١ 
 ديهاسلا نويفلا لاس دفقإلا هين ثنو +<ةوحماعلا دعا ريو للا

 هل مر مدا هلوسرو ءدبع ادمن انديس نأ دهثذو * هرهاسلا تافآ نع

 + هاوص بوص عامسالا ترطما نم غلباو * هباطخ طخ سوزرطاا ىق
 نم فرشاو * هباوج وج ىف نيميلا سعث ماطاف هللا ىف لداج نه نعاو
 م نذلا هلا ىلعو هيلع هيأ ىلص 3 هنأ ول بول ىف لقر ََىح هللا ىف دهاج

 معلا نردلا اورصصنو * 0 هراقا نيب هؤيسن ىلا ىف مهد_د>ا قرذ

 نع باجناو ناميالا مهب ىلج نيذلا هبهصو + هاتكو ءّداتك نيدئاكتلا

 كاتب اهنا ةالصتم + كئاسفا ىلا باشا رالي انيس نا ا
 قرشو دحمو * او * هءاكر ىف 5 ِح !تناكراب لو + هنانج لقا. فردا

 محذواو * هعدب نسحا رع ال نما ىف عيدبلا نذ ناكالث جي دعبو 4 «مركو
 ىتالا هب + ةععبو ءانر لوقا الو + هءسو ةياور 0 ا ماو 599

 دعب ةعءلخ ىف هنم زاكفالا راكبازريتو * هءدن قرشا ىف رعشلا توب

 ”ةل> تاداكملو + هعرح بذعأ هزم وهف ار رعشلا ناك اذاو + هعلخ

 نكر وه ىذلا سنحلا عون اصوصخ * هعقر لك زارط وهف ةموقرم

 هيدي خم ةنآو * هتعنص ىف هن اعنبص ةجامدو ير ناسو هتءيرش

 لضف هل ءابطذلا دهشت * هتعج ثيغو هند ثايغو + هتءحس ةياغو
 هب لخدنو * هتعذر لحمو د آرعشلا ىريعتو + هتعجبو هتعاج

 ىف هلف + هتءفش ىحو دم كاع قس و ا ريغب ندا ةهدقلا زذافلال /

 * اهجوت ةبطخ ىف لخد نا * هوظح هوطخ لك ىفو + هواج ةولخ لك
 * اهعع سورطلا ىف عضو وأ * اهجور ةهيش وا * اه4د هديدق وا

 * هيدي لاح عيد لا ىف وهذ * اهععحو اهم ريع ءايح 03 2

 مو ءماج عيش و .* هعاح دوجو * ءءاخ صفو * هدرب زارطو

 سانا ناك تدب ةديصقلا ىف دع يم * همام ردو * هماكرهزو *« ةماع

 + .زاج هباحو :ةبمكسم هناكرا تناك لكنم ةغالبلاب فا ىمو * ةؤاوط
 دارقا تذخا دق + هزاحم هيلا ةَقيةْللا ىف ناك باب لالا رسال ناك تو



 0 رشا نيالا تا ل عل . 4 كمصلا 9 رأا كامل اندلا 10 نأانك 2
2 

 رشا نم ء أش نم كلمو * هسانج بانج عيدبلا نف ىف عفر ىذلا هلل دجلا
 * ةساعأب صدا كسلا 52 نا ىلا بيدالل هرادعم ىلعاو * هسايق دايق

 - و * هساحتا ند ةرهاطلا هلالخ ساح آل ءاميشمالا ْق عيلبلا كرحو

 كَ قويسلا ا ند فصوو + ةساقن نم لاقنالاب ريثلاو مظنلا ناسرف ىلع

 + ءسانحأ دائجاب ة>اصفلا بئاتك سصذو * هسارفا دارفا ىلع ةغاليلا

 ظافلالا نم هب جدو * قوفتو حوفت اهضايحو اهضاير حربت ال تلا
 ةهاهؤلا نع وعل ىلا ىناسعملا كف اأو #* قوس ةعاليلا مودسل يل

 نم مع“ برطلاب بوشيو * قود نم ةوالح بوذب ادج * قوعتو
 الامان ذ وهن ةداسهش هل كرش ال هدحو هللاالا هلا ال نا دهشنو * قوش

 0 ]كلاس ةمايعلا 0 اهدحنو 7 هيرسزياي_ةعأ كلا م تاانللا م

 " عاقلا



 م24 باتك #”#ء.

 م56 ميدبلا ماع 3 نانج جه

 ني فيلات

 يي ىدفصلا ندلا حالص ةمالءلا * ءاملعلا رعشاو  ءابدالا ماما ص

  هتخس ربظ ىلع قئافلا نسحلا هط هبتكام اذهو

 هي« سانجلا نانج ف
 « ىدفصلا كبسا نب ليلخ ىلاعت هللا ىلاريقفلا عضو ف

 يي ةيفرمثلا ةفرسشلا ةنازخلا مسرب هلع هللا امنع

 م ءاثنالا ناوند بحاص دب ىبا ©

 دي هللا ا فيرشلا

 «ي ىلاعت ©

 * هليطحلا 2 ةراظن ةصخر تشيل 0

 *« فاوجلا هعبطم ىف ف

 #« هنطنطق »

١4 





 كنباتك

 تيا
»#»©١ 

 :٠) ي ىدفصلا ن دلا حالص ةمالعلا #ءاملعلا رعشاو + ءاردالا ماما

  0خا قو

 م( * لسرتلا جهابم ىف * لسوتلا جهانم الجو

 « # ةماهفلا ةدمعلا « ةمالعلا ملاعلا مامالا خيشلا فيلات

 يي هللا انمفن ىتاطسبلا ىنحلا دمحم نب نجلا دبع

 34 هتكرب نيملسملا آل لاتمت :

 4 ةرخ لاو اندلا ىف
 مص

 5 لا 7 كا

 هه هههمسسلل ا .2لدشللا

 ك ١

 ب

 » بسااوحل هعيضضم ميم 3 51 محلا ةقعأ 5-1

 1 ةئيلع اع ف 0
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